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isr.
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Klaten, 17 Maart

120 T. Ottolander, Sitoebondo, 16 Februari
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l()

:r,.
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ardJ°' 2S Juli 1877.
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ioc
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,«« ^tentuiD
'
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137 H. F. Roll, Dir. Bact. Lab., Welte-

iao rd
?"' 10 October 1895.
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1() Voveinber 1898.

1 Dr. J. P. van tok, Dir. Kon.
Magn. en Met. Obs., Weltevreden, '
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T-
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XT-
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neesk. Dienst, Weltevreden, 16 April 1873
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155 P. A. AT. Vermeulen, Insp. I. & U.

R., Weltevreden, 11 Juli 18f*9.
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160 H. R. de Vries, Dir. N. I. L. Mij.,
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w.
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162 C. J. H. Wertheim, Ing. mijnw. 2« kl.,

Banka
'

'

9 Augustus 1888
163 G. W. 8. von Wedell, Civ. Genees-

heer, Tandjong Babi, n Apri] 1889 ,

164 C. W. Weys, Ing. 1- kl. B.O.W.,
Malang, , . T .

.

165 J. P. Jannette Walen, Dir. N I Esc
Mij Weltevreden, '

13 Maart 1890.
166 J A. van 't Wout Hofland, Adminis-

trates, Tjibeber,
9 Juli 189L

167 Jhr. 0. van der Wijck, Dir. O. E. N .

Weltevreden,
9 Mfii lg95 _

168 A. A. de Wolff, KantoorchefP.&T.,
Pamekassan, "'

TS p , . 1ftQ7
ion tt t tit • " -reoruii'i I »V«.
169 H. J. Wigman, Hortulanus Planten-

tuin, Buitenzorg, ,
() ifWg

z.
170 G. M. W. Zuur, Administrates, Che-

171 n
b
°v' „ 17 Maart 1876.

171 C. Zweerus, Erfpachter, Malang, n Me j 1893.
172 Dr. Z. Zehntner, Proefatation, Tegal 10 8eptemberl89«
173 Prof. Dr. A. Zimmermann, Kruidkun-

dige 8* Afd. Plantentuin, Buitenzorg, 10 December „



Gewone Leden buiten Nederlandsch-Indik.

1 Dr. C. Eijkman, Hoogleeraar, Utrecht, 8 November 1887.

2 Dr. Asajiro Oku, Hoogleeraar, Yama-

gucho (Japan), 10 September 1896.



LUST VAN VEREENIGINGEN E\ GEXOOTSCHAPPEN,
MET WELKE DE KONINKLMKE NATUURKUN-
DIGE VEREENIGING IN BETREKKIXGSTAAT.

1. Nederlandsch-Iiidie.

Departement van Onderwijs, Eeredienst en ^ijverheid,

Batavia.

Bataviaaseh Genootschap van Kunaten en Wetenschappen^

Batavia.

Nederlandsch-L.dische Maatschappij van Nijverheid en

Landbouw, Batavia.

Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige Weten-

schappen in Nederlandsch-Indie, Batavia.

Vereeniging tot bevordering van Veeartaenijkunde in

Nederlandsch-Indie, Batavia.

Gymnasium Willem III (Bibliotheek), Batavia.

Mijnwezen in Nederlandsch Oost-lndie, (Bibliotheek),

Batavia.

Koninkhjk Instituut van Ingenieurs. Afdeeling Neder-

landsch-Indie, Batavia.

Scheikundig Laboratorium (Bibliotheek), Batavia.

Militair Hospitaal (Bibliotheek), Batavia.

Algemeene Secretarie (afd. Statistiek), Batavia.

Kaiserlich Deutsches General-Konsulat, Batavia.

's Lands Plantentuin (Bibliotheek), Buitenzorg.
Proefstation „West Java", Kagok, Tegal.

Proefstation
n Oost-Java", Pasoeroean.

Archief Java-suiker-Industrie, Soerabaja.

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium,

Batavia.



18. Topographisch Bureau, Batavif

Koninklijkc Akadcmie van Wotensehappon, Amsterdam.

Koninklijk Zot'ilogisch Genootschap „Natura Artis Magis-

tra", Amsterdam.

Aardnjkskuudig Genootschap in Nederland, Amsterdam.

Natuurkundig Genootschap „tot Nut en Genoegen",

Polytechnische School, Delft.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 's Gravenhage.

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie, 's Gravenhage.

Indisch Genootschap, 's Gravenhage.

Nederlandsche Entomologische Vereeniging, 's Graven-

hage.

Universiteit, Groningen.

Natuurkundig Genootschap, Groningen.

Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschap-

pen, Haarlem.

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijver-

heid, Haarlem.

Teyler's Genootschap, Haarlem.

Universiteit, Leiden.

's Rijks Herbarium, Leiden.

Sterrenwacht, Leiden.

'sRijks Geologisch-Mineralogisch Museum, Leiden.

Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Leiden.

Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbe-

geerte, Rotterdam.

Leeskabinet, Rotterdam.

Koninklijk Meteorologisch Instituut, Utrecht.

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, Utrecht.



3. Krtiri?.

1. Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique, Brussel.

2. Academie royale de medecine, Brussel.

3. Societe entomologique de Belgique, Brussel.

4. Musee royale d'histoire naturelle de Belgique, Brussel.

5. Societe royale malacologique de Belgique, Brussel.

6. Societe royale des sciences, Luik.

4. Ihiits. hl;unl.

1. Konigliche Bibliothek, Berlijn,

2. Koniglich Preussische Akademie del Wiwenschaftei,

Berlijn.

3. Archiv fiir Xaturgosehiehte, IWlijn.

4. Physikalisclie GoKcllsehafr, Berlijn.

5. Redaction der M.-tPorologisrhen Zeitsehril't, Berlijn.

7. Naturwissenschaftlicher Verein, Bremen*

9. Verein fiir Naturknnde, Oa

10. Verein fiir Erdkunde und verwandte Wissenschaften,

Darmstadt.

11. Verein fiir Erdkunde, Dresden.

12. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Jsis", Dresden.

13. Naturwissenschaftlicher Verein, Elberfeld.

14. Physikalisch-Medicinisehe Soeictat, Erlengen.

15. Senckenbergischo Natnrfonchende Gesellschaft Frankfort

a/M.

16. Frankfurt^- Verein fiir Geographic uml Statistik Frankfurt

ehe (JesellHchat'r
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20. Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften, Gottingen.

21. Redaction Petermann's Mittheilungen, Gotha.

22. Geografische Gesellschaft, Greifswald.

23. Verein fur Erdkunde, Halle a/S.

24. Kaiserliche Leopoldino-Carolinische Deutsche Akademie
der Naturforscher, Halle a/S.

25. Verein fur Naturwissenschaftliche Unterhaltung, Hamburg.
26. Wetterauer Gesellschaft fiir die gesammte Naturkunde,

Hanau.

27. Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft, Jena.

28. Universitats Bibliothek, Jena

29. Naturwissenschaftlicher Verein fiir Schleswig-Holstein,

Kiel

30. Koniglich Preussische Physikalische-Oeconomische Gesell-

schaft, Koningsbergen.

31. Verein fiir Erdkunde, Leipzig.

32. Naturforschende Gesellschaft, Leipzig.

33. Konigliche Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften,

Leipzig.

34. Fiirstlich Jablonowskische Gesellschaft, Leipzig.

35. Geographische Gesellschaft und Naturhistorisches Mu-
seum, Liibeck.

36. Verrein fiir Erdkunde, Metz.

38. Offenbacher Verein fur Naturkunde, Offenbach a/M.

39. Botanischer Verein „Irmischia" fiir das Nordliche Thii-

ringen, Sondershausen.

40. Verein fiir Vaterlandische Xaturkunde, Stuttgart.

41. Nassauischer Verein fiir Naturkunde, Wiesbaden.

42. Naturhistorische Gesellschaft, Hannover.

43. Naturhistorische Gesellschaft, Niirnberg.

5 Eiio-eliiml.

1. Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

2. Royal Society of Edinburgh.
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3. Royal Physical Society of Ed in

4. Biological Society of Liverpool,

5. Royal Society of London, Lonci

6. Zoological Society (Librarian),

7. Royal Astronomical Society, I,.

8. Linnean Society, Londen.

9. British Association for the Ad
10. Meteorological Office, Londen.

11. Literary and Philosophical Soci

6. Frunkrijk.

1. Societe linneenno <lu N.,nl .1.- hi

Faculte des sciences de Marseille, M i

Societe dot sciences de Hanoi Efanei

Societe des sciences na tureUes de I'Ouetl de la Pri

Nantes.

Academie des sciences. Parna
Musee d'histoire nature lie, Parni
Societe geologique de 1

Societe academique ind

Societe soologiqne de I

Societe philomati.jne, 1

o-chinoise de France, Panjs.

ranee, Parijs.
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Stazione Zoologica, Napels.

Reale Academia dei Lincei, Rome.

Reale Comitate* geologico, Rome.

Museo Civico di Storio naturale, Triest.

Reale Academia della Scienza, Turijn.

Direzione del Cosmos, di Guide Cora, Rome.

Osservatorio della Regia Universita, Turijn.

8. Luxemburg.

Institut royal Grand-Ducal de Luxembourg, Sciences

naturelles et mathematiques, Luxemburg.

9. Oostenrijk.

Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kennt-

nisse, Baden (bei Wien).

Direktion der Gewerbeschule, Bistritz, (Zevenbergen).

Naturwissenschaftlicher Verein fiir Steiermark, Gratz.

Kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften, Praag.

Verein fiir Vaterlandische Naturkunde, Pressburg.

Naturwissenschaftlicher Verein des Trencsener Comitates,

Trencsen.

Kon. Kais. Akademie der Wissenschaften, Weenen.

Kon. Kais. Geologische Reichsanstalt, Weenen.

Kon. Kais. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, Weenen.

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse an der Universitat, Weenen.

Kon. Kais. Naturhistorisches Hofmuseum, Weenen.

Ornithologischer Verein, Weenen.

10. Portugal.

Academia real das sciencias, Lissabon.

Naturforscher Gesellschaft der Universitat, Dorpat.

Administration de l'lndustrie en Finlande, Helsingfox

Universite de Helsingfors, Helsingfors.
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Societe des Naturalistea, Kiew.

Societe Imperiale des Naturalistes, Moskou.

Societe des Naturalistes de la Nouvelle Russie, Odessa.

Academie Imperiale des sciences, St. Petersburg.

Jardin Imperial de botanie, St. Petersburg.

Comite geologique (Institut des Mines), St. Petersburg,

Physikalisches Central-Observatorium, St. Petersburg.

1. Academia real das sciencias, Madrid.

18. Zwitsrrhmd.

1. Naturforschende Gesellsrhat!, Ua/»-l.

2. Naturforschendi! Gesellsrhafr, Hem.
3. Schweizerische Gesellachaft t'iir di« g.-sumintun Naturwia-

senschaften, Bern.

4. Societe des sciences physiques ei d'histoire naturelle,

Geneve.

5. Naturforschende Gesellschaft, Zurich.

14. Zweden, Notrwegen en Deaemarkra.

1. Bergens Museum, Bergen.

2. Bibliotheque de l'UniversitS Royale de Norrege, Christiania.

3. Videnskabs-Selskab, Christiania.

4. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kopenhagen.

5. Naturhistorisk Foreningen, Kopenhagen.
6. University de Lund, Lund.
7. Stavanger Museum, Stavang.-r.

8. Kongelige Svenska Vetennkap Akadt-mie, Htokholm.
9. Institut Royal g^ologiipie d<> Su<'>d«-, Stokholm.

10. Entomologiska l''lin-nin'j<'n Stockholm Stokholm.
11. Universite d'Upsala, Upetlft.

12. Goteborgs Kungl. Vetenskaps- orb YiUmhotisnmnnlrf,

Gothenburg.



15. Xoord-Ainerika.

Boston Society of Natural History, Boston

American Academy of Arts and Science, Boston.

Society of Natural Science, Buffalo.

Harvard College, Cambridge, U. S. A.

Field Columbian Museum, Chicago.

Academy of Sciences, San Francisco.

Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven,

Indianopolis Academy of Sciences, Indianopolis, Indiana.

Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison.

Meriden Scientific Association, Meriden, Connecticut.

Agricultural Experiment-Station, University of Nebraska,

Nebraska, Lincoln.

New Orleans Academy of Sciences, New Orleans.

Geological and Natural History-Survey of Canada,

Ottawa.

Wagner free Institute of Science, Philadelphia.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Phila-

Rochester Academy of Science, Rochester, New-York.

American Association for the Advancement of Science,

Salem, Massachusetts.

Essex Institute, Essex, Salem, Massachusetts.

Smithsonian Institution, Washington.

U. S. Geological Survey, Washington.

Anthropological Society of Washington, Washington D. C.

Signal Service, Washington.

Tufts College, Massachusetts.

New-York Academy of Sciences, New-York.

Journal of comp. Medicine and Surgery, New-York.

American Museum of Natural History, New-York,
Missouri Botanical Gardens, St. Louis, M. O.

University of Kansas, Lawrence,

Illinois State Laboratory ofNatural History, Urbana, Illinois,



16. Zuid-Amerika.

Institute* Geografica Argentino, Buenos Aires.

Sociedad Cientitica Alemana, Santiago, Chili.

Academia nacional de ciencias de la Republic a Argentina,

Cordova.

Observatoire Imperial de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Museo nacional de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

I

Asiatic Society of Beng

Geological Survey of Ii

Botanical Garden, ('aid

1. Deutsche Gesellschaft fiir ffatur- and V5lkerkunde Ost-

Asiens, Tokio.

2. Seismological Society of Japan, Tokyo.
3. Imperial University of Japan, Tokyo.
4. Zoological Society of Japan, Tokyo.
5. Science College, Imperial University, Tokyo.

i». Australie.

1. Royal Geographical Society of Australia:
a. New South Wales Branch, Sydney.
b. Queensland Branch, Brisbane.

2. Royal Society of South Australia, Adelaide.
3. Royal Society of Queensland, Brisbane.
4. Geological Society of Australia, Melbourne.
5. Royal Society of Victoria, Melbourne.
6. Australasian Association for the Advancement of Science,

Sydney.

7. Linnean Society of New South Wales Sydney.
8. Royal Society of New South Wale* Svdnev



Australian Museum, Sydney.

Colonial Museum and Geological Survey Department,

Wellington.

New Zealand Institute, Wellington.



VERSLAG
OMTRENT DE WERKZAAMHEDEN EN DEN TOESTAND

KONINKLUKE NATUURKUND1GE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE,

^. ®£. <££ x//

Ons reglement, in vele opzichten verstandig, in andere

echter, evenals alle pogingen tot reglementeering van zaken

die zich noode in een keurshjf laten dwingen, bezwaarlijk toe

te passen, schrijft voor dat in de Algemeeue Vergadering

verslag wordt uitgebracht door hem, die gedurende het ver-

slagjaar Voorzitter onzer vereeniging is geweest. Op grond

van dit voorachrift vraag ik derhalve aan den President het

woord om U in het kort mede te deelen, wat gedurende

het jaar 1898 in en door onze Vereeniging is verricht.

Personalia. De mutaties onder de besturende ledenwas,ia

tegenstelling met het vorige veralagjaar, Diet onbelangrij* 5

de Heer Figee, die gedurende voir jarcn zicfi als secrotaria,

later ook als bibliothecaris verdienstelijk ha<l ^••niaakf, vertrok

12 Mei naar Nederland, terwijl ook d€ Heer IUkdkman Bo-

tavia metterwoon verliet.



Daarentegen traden tot het bestuur toe de majoor J. J. A.

Muller van den Generalen Staf en Dr. W. van Bemmelen,

waarnemend Onderdirecteur van het Meteorologisch Observato-

De Heer J. George van Deventer werd in de plaats van

den afgetreden functionaris gekozen tot secretaris en zijne

vroegere functie van redacteur van het tijdschrift werd over-

genomen door den Heer J. M. Janse te Buitenzorg; de Heer

van der Stok legde 12 December, met het oog op zijn

aanstaand vertrek naar Europa, het voorzitterschap neder en

in zijne plaats werd gekozen de majoor Muller.

Onder de correspondeerende leden in Nederland hadden

wij het verlies te betreuren van den Hoogleeaar W. P. R.

Suringar, die sinds 1872 in die kwaliteit aan onze vereeniging

verbonden was; tot nieuwe correspondeerende leden werden

benoemd:de Hoogleeraar J. D. yak dbb Waals te Amsterdam

en ons vroeger bestuurlid Dr. M. Greshoff te Haarlem ; hier-

mede is het getal der correspondeerendeleden in Nederland we-

derom op 30 gebracht.

Van de correspondeerende leden in het Buitenland ontviel

ons George James Allman, de bekende zooloog, die op 24

November in den ouderdom van 86 jaren te Londen overleed.

In de aflevering van Nature van 29 December 1898 (vol.

59, no. 1522) vindt men eene uitvoerige beschrijving van het

vruchtbaar leven en de verdiensten, ook als mensch, van dezen

vriend van Alfred Hussel Wallace.

Houdt men in het oog, dat de eerstgenoemde in de hjst

der correspondeerende leden, nl. von Haidinger, reeds een

25-tal jaren geleden is overleden, dan wordt het aantal corres-

pondeerende leden in het Buitenland 25, zoodat gij nog aan

een vijftal, liefst ook voor de studie van onze Bezittingen

verdienstehjke mannen, het huldeblijk eener benoeming tot

correspondeerend lid kunt aanbieden.

Financien. De toestand der geldmiddelen moge U blijken

uit het generaal overzicht, dat ter inzage ligt van belang-



stellenden; ongunstig lean de toestand niet genoemd word en waar

het saldo vrij wel constant blijft gedurende vele achtereenvol-

gende jaren ; maar evenmin kan men juichen over den loop

der zaken wanneer wij zien, dat sinds 1891 de contributes

der leden (in ronde cijfers) van f 4300 tot / 2000 zijn gedaald.

Tijdschrift. Zeer zeker kan deze achteruitgang der alge-

meene deelneming (die trouwens een algemeen, geen bijzonder

verschijnsel is) niet geweten werden aan de wijze waarop de

vereeniging door middel van haar orgaan naar buiten optreedt.

Ook in 't afgeloopen jaar verschenen de vier aneveringen stipt

op tijd en tabellen en platen toonen duidelijk aan, dat onze

vereeniging veel geld en arbeid aan het tijdschrift heeft ten

koste gelegd.

Aanvragen tot ruiling van nitgaven werden ontvangen van

de Missouri Botanical Gardens, de Kansas University te

Lawrence en de Naturhistorische < 1 esellschaft te Hannover,

zoodat het tijdschrift nu aan 217 rereenigingen of genoot-

schappen wordt toegezonden.

In het laatste, 58ste deel, zei de Heer VoEDREMAB zijnc

ornithologische studien voort; de rubriek „Meteorologische en

Regenwaarnemingen" geven eene welkome gelegenheid aan

de planters om deze voor hun bedrijf uoodige gegevens te

leeren kennen ; de aardbevingsberichten vinden bij de hernieuwde

internationale studie dezer verschijnsclen eene hernieuwde

belangstelling in het Buitenland, en sluiten zich nu aan aan

de waarnemingen, die door het Observatorium worden verricht.

Voorts bevat het laatst verschenen deel: klimatologische

studien van den Heer Ko!IU'>ki;<;<;k te T»s,iri, Verhandelingen

van den Heer J. .1. Smith r<> BnlfeHZon/ over Orchhlern en

een stukje over waarnemingen ran aanitri Hi ngen van den

verslaggever.

Gebouwen. Hieromtrent kan het oordeel niet ganstig of

zelfs kleurloos luiden : niettegenstaande de groote onkosten, die

wij ons een vijftal jaren geleden hebben getroost, staat ons



wederom te wachten eene groote reparatie aan het hoofdge-

bouw, dat noodzakelijk zeer kostbare herstellingen behoeft.

Het bezit van gebouwen behoort tot die soort van geld-

beleggingen die aanvankelijk zeer voordeelig schijnen. maar

op den duur — onze penningmeester heeft dit vroeger reeds

meermalen betoogd — niet aanbevelenswaardig zijn. Zoo

licht wordt de noodzakelijke amortisatie van de koopwaarde

over het hoofd gezien en gewent men zich aan de een tijd

lang rustig vloeiende huurpenningen, zoodat de vraag gewet-

tigd is, of wij niet verstandig gedaan zouden hebben door in

1894 het gebouw te verkoopen, toen er eene som van

f 35000 voor geboden werd.

Bibliothoek en Museum. De overbrenging der Bibliotbeek

naar Buitenzorg, waarover in het vorig verslag reeds gespro-

ken is, werd dit jaar volbracht.

Te Buitenzorg werden teratond maatregelen genomen om
den boekwerken, naarmate zi) werden overgezonden, hunne

plaats aan te wijzen, zoodat het gebruik der bibliotheek door

de overbrenging niet is onderbroken of bemoeilijkt.

Het museum kan eigenlijk dezen naam niet dragen ; het

hebben en houden van een waarlijk goed museum zou de

kraehten van onze vereeniging verre overschrijden en het is

de vraag of ook dan nog Batavia eene geschikte plaats zou

zijn voor zulk een Museum, waar studiemateriaal voor vak-

geleerden ter raadpleging wordt bijeengebracht en geordend.

Eene collectie van Conchy lien werd ter determineering en

rangschikking aan den Majoor Ouwens toegezonden ; over de

bestemming daarvan zal na afloop van dezen arbeid nader

beschikt worden.

Vergaderinjren. Deze werden geregeld gehouden en waren

eene welkome gelegenheid tot het bespreken van zaken, be-

treffende wetenschappehjk onderzoek, het stellen van vragen

en het doen van mededeeiingen.

Slechts eene voordracht werd gehouden, nl. door den Heer J. GK



tan Deventer, die eenige proeven over elektrische trillingen

Natimrweteiischappelijk onderzoek. hi hot vong verslag

kon ik het wetenschappelijk en politiek succes eonstateeren van

den tocht van Nieuwenhuis dour Cmtraal-Borneo ; hoe groot

dit wetenschappelijk succes was, moge btijken ait het vleiend

oordeel van den Directeur van het Ethnologisch Museum te

Leiden, die verklaard heeft zelden eene ethnologische collectie

gezien te hebben, die met zunveol oordoel was bijcen^ehracht

als de verzanieling van ethnologiea herri'tVeri de Dnjaks van

Midden-Borneo van Niei'wkmiuis. Met politick succea heeft

ten gevolge gehad dat Xikiwhmhi- van Ki^eerinu-swege

wederora Cent rani- liornco te bezookon, ton eindc de toostaiiden

aldaar overeenkomstig de wensohen, zoowel van do Kegoering

als van de bevolking, aader te regelen. Deze opdraoht moge

als een welkom bewijs ireldon, dat natiinnvetenschappclijk

onderzoek, mits geleid met verstand en tact, zeker niet do

slechtste weg is om beschaving en orde in hot leven te roepen,

waar beide ontbreken, eene stelling, die dikwerf is verdedigd,

maar niet even vaak werd aangenoraen.

Alleen Rusland, in zijn consequent oostwaarts voortdringen

in Azie heeft altijd naar dezen stelregel gehandeld en weten-

schappelijke explorateurs als eclaireurs gebezigd, ter voorloopige

verkenning van terrein en bevolking.

Het tweede merkwaardige feit is, dat de onderhandelingen

in het afgeloopen jaar gevoerd tnieehen de Etegeering en de

Maatschappij ter Bevordering van her Natnurwetensrhappelijk

onderzoek der Nederlandsche Kolonien, onderhandelingen waar-

aan ook het Indisch Comite een werkzaam aandeol heeft ge-

had, geleid heeft tot do vollodi-e uitnistini; dcr Siboga-diep-

daags een aanvang zal

Hiermede is door de

lang gekoesterden wenac



oceanographische wetenschap, nl. dat zij, in navolging van het-

geen door andere mogendheden geschiedt en gedaan is, onzen

naam van oude zeemogendheid ook in dit opzicht hoog houde en

het enorme veld van bearbeiding der Indische zeeen niet over-

laat aan de, zij het ook faire concurrence van vreemde geleerden.

Eindelijk is het der vermelding waard, dat de questie van

de bescherming van nuttige dieren, een onderwerp zoo dik-

wijls in onze vergaderingen en ook meermalen in deze ver-

slagen besproken, gedurende het afgeloopen jaar door de Re-

geering in behaudeling is genomen, zoodat spoedig afkondi-

ging van de noodige beschermingsmaatregelen te gemoet gezien

kan worden.

Ten slotte zij het mij vergund Uw Bestuur nogmaals en

openlijk mijn dank te betuigen voor het gedurende zoovele

jaren in mij gestelde vertrouwen.

In Juni 1889 werd ik tot voorzitter van Uw Bestuur geko-

zen, zoodat er slechts weinig aan ontbreekt of het zou mij

gegeven geweest zijn gedurende 10 jaren de vergaderingen

Bij het altijd ietwat weemoedig, maar in Indie niet te ver-

mijden, losmaken der banden, waarmede men aan land en

personen, maar bovenal aan een zoo vruchtbaar terrein voor

wetenschappelijk onderzoek als onze kolonie aanbiedt, is ver-

bonden, is het mij een troost te weten, dat het niet goed is

indien een zelfde persoon te langen tijd de teugels in handen

houdt en dat frissche krachten en nieuwe belangstelling dik-

werf meer vermogen dan lange ervaring, die zoo dikwerf onge-

merkt voert tot inactieve eenvormigheid.

Februari 1899. van der Stok.
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Over den invloed die de Cinchona Succirubb

onderstam en de daarop geente ledgeriana.

ten opzichte van het alcaloid-gehalte

WEDERKEERIG op elkander uitoefenkx.

DOOR

P. tax Leeksum.

Directeur der Gouvernements K'nut-Onderneminge}

Bij een onderzoek van kinabasten, zoowel van den Succmh

Jra-onderstam, als van den daarop geenten Ledgeriana, was het

Bernelot Moens (De kina-cultuur in Azie, biz. 375) reeds

opgevallen, dat het kinine-gehalte van den Sucetruhra-bast

veel hooger was, dan gewoonlijk ; en omgekeerd, dat de Led-

it veel meer cinehonidine bevatte dan het bast-

onderzoek van den boom, waarvan het entrijs genomen was,

geleerd had.

Deze vermeerdering aan cinehonidine in de Ledgeriana-ent

werd voorloopig toegeschreven aan de omstandigheid, dat bij

toeval entrijs was genomen van cinchonidine-houdende boo-

men, terwijl het hoogere kinine-gehalte der Succirubra-b&sten

ook kon verklaard worden, door dat voor den onderstam niet

altijd zuivere Succiruhra's, maar ook dikwijls sterk groeiende

hybriden waren gebruikt.

Doch in ieder geval raadt Bernelot Moens verder onderzoek

aan van enten, die van onderzochte boomen zijn genomen, om

met zekerheid uit te maken, of door den Sucdrubra-stam ook

eenige invloed wordt nitgeoefend op het alealoid-gehalte der

daarop geente Ledgeriana.

LIX 3^
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Dat onderzoek deed ik reeds jaren geleden en hieronder

volgt, wat daaromtrent in de „Jaarverslagen over de Gouver-

nements-kina-Ondernemingen in de Preanger Regentschappen"

jn de jaren 1885 en 1886, Hoofdstuk Scheikundige onderzoe-

kingen, werd gepublicceerd.

„Zoo vindt men in het jaarverslag over 1885:

„Ten einde meer zekerheid te verkrijgen omtrent den invloed

van den Succirubra-stam op de samenstelling van den bast

van de daarop gegriffelde Ledgertana-ent, werd het product,

door afschaving en godooltelijk *'.loor schillen rcrkregen, m
chemisch onderzoek onderworpen.

„Zoowel in het schaafsel als in de baet-reepen van doentcn

van No. 73 en 89 *erd een belai igrjji percentage aanoinoli

in 1876 10.59% — — 0.31 ,<>. 13 •/„ 11.33 °/

„ 1881 9.79 „ — 0.06 10.95 -

Moederboom No. 89.

„ 1877 10.79 „ — — 0.28 „ 0.51 „ 11.53 °/«

„ 1881 11.20 , 1.17o/o — 0.57 . 0.45 - 13.39 »

toonen de analysen van reepen bast, uir vijtjuriiro ont-planten

dier moederboomen genoraen, :;, chonidint

aan.

„Is op grond dezer retnltatcn do invlood van dmi

stam op de samenstelling van don bast van de daarop gegriflfet"

bast geanalyseerd ran een ent van den lirkmidmi moederboom

No. 23, dio nn 00k 1.11 nmd.onidirm blook •

terwijl de bast fan den moederboom l>ii twoo anal\s<'ti aangnf:



En verder in dat over 1886:

„Die analysen, waarvan de uitkomsten in bijlage C zijn be-

kend gesteld *), hadden voornamelijk ten doel den invloed na

te gaan, die de Succirubra-ata.m op de samenstelling Tan den

bast van den daarop gegriffelden Ledgeriam uitoefent.

„Was ook reeds bhjkens het jaarverslag over 1885 die in-

vloed door het voorkomen van min of meer cinchonidine in

den Ledgeriana-hast niet te ontkennen, de vraag, op welken

afstand boven de aanhechting van Succirubra-st&m en Ledge-

riana-ent die invloed zich doet gevoelen, bleef nog ter beant-

woording over.

„De analysen werden vooral verricht van basten der enten

van den bekenden rijken moederboom No. 23, welke moeder-

boom ten overvloede nog aan een scheikundig onderzoek werd

onderworpen (analyse No. 50).

„Uit de verrichte scheikundige onderzoekingen bhjkt, dat de

invloed van den Succirubra-sta,m zich het meest doet gevoelen

in het onderste gedeelte van de ent, terwijl die invloed reeds

merkbaar afneemt op 1
j i M. boven de aanhechting, en daar-

van op 4 M. zoo goed als niets meer wordt bespeurd (vergel.

analysen No. 20—32).

„Bij analysen der enten van den moederboom No. 89 bleek

de bast eene vrij belangnjke hoeveelheid cinchonidine te be-

vatten (vide analysen No. 16— 19), doch ook in den bast des

moederbooms werd een zeker percentage, 0.97 °/
, cinchoni-

dine gevonden (analyse No. 49).

n Onverkiaarbaar blijft het hoo2;e gehalte van cinchonidine in

den bast der enten van den moederboom No. 73 (analysen

No. 10— 15), tenzij men mocht aannemen dat in den bast

van dien moederboom, die in 1 882 stierf, ondanks de herhaalde

analysen, waarbij geen cinchonidine werd gevonden, dat alca-

loi'd toeh aanwezig was.

„Het voorkomen van kinidine in den bast der enten van

No. 23 (analysen No. 24, 25, 27, 28 en 30) doet vermoeden



dat, in stede van Succinibr<t-tyiH>n, Sucrirnbrti-hybridea tot

onderstam zijn gebrnikt, en de analysen geven een nieuw bewijs

van den invloed, dien de onderstam op de laagste deelen vaa

de daarop gegriffelde ent aitoefent.

„Een drietal der grootste, bijr.a zeven-jari^e enten van niet

onderzochte moederboomon werden ten slotte nog aan een

chemisch onderzoek onderwornen (analysen No. 37—48).

Een onderzoek naa

kinine-gehalte van den

onder gewone omstan

schreef aan het gebruik

onderstam, werd kort

resultaten blijkt, dat

worden aan bet gebrui

Voor het onderzoek
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Om nu hiervoor te trachten eene verklaring te geven, werd

van de boomen, waarvan de onderstam was onderzocht, ook

de bast van de Ledgeriana-ent geanalyseerd, en nu bleek dat

deze afwijking in kinine-gehalte verband houdt met de hoe-

veelheid kinine, welke in de Ledgeriana voorkomt; dus, hoe

hooger het kinine-gehalte van de Ledgeriana-ent is, hoe hooger

ook dat van den onderstam.

Een duidehjk beeld hiervan geeft de hierbij gevoegde

graphische voorstelling. (Zie Plaat I.)

Ook bleek bij deze analyses wederom, dat zoodra enten op

minder goede gronden geplant zijn, en de Ledgeriana dien-

tengevolge minder gehalte heeft, dit ook direct van invloed

is op den onderstam (zie analyse No. 7, 8, 13, 14, 15 en

16 van de enten z g. Mengsel Bioeng Goenoeng).

Yoor de praktijk zijn deze onderzoekingen van eenig belang,

in zoover zij den kinaplanter leeren, dat de Succirubra-wortel-

bast niet meer als waardeloos in de tuinen behoeft achter

gelaten, maar voortaan ook geoogst kan worden.

Bovendien is hooge totaal-alcalo'id-gehalte van dezen wortel-

bast van geen geringe beteekenis voor de waarde als phar-

maceutische bast.

P. van Leersttm.

Lembang, October 1898.
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Sai E , STEt ,, l. ft

Nummer.
Ciiu.-hi.ni- Cinchonine

Kinine. Kinidine.

am. ale.

Totaal.

1 09 35 4.7 9.1

0.61—1.03 2.6
:

i" l±\ - 6.72—1197
3.03 5.19

4 2.86 3.02 5.32 11.20

2.61 2.85 5.24 10.70

2.17 5.43 10.30

7 3.00 3^71 — 4.93 11.64

8 10.43 0.30 _ 0.79 11.52

9 2.83 3.67 — 5.25 11.75

10 9 26 0.53 _ 0.28 10.07

2.54 2.78 5.06 10.38

8.23 0.24
13 2.31 2.87 — 6>24 11.42

14 7.90 0.39 0.63 8.92

15 2.16 3.25 - 5.49 10.90

16 7 45 0.21 0.60 8.26
17 1.96 2.75 5.99 10.70

7.40 0.27 0.90
1.78 2.47 5.65 9.90

20 0.48
21 2.83 5/i2

5.90 0.48 ~ 7.11



TABEL II. W1M>, 1SM-1HU7

November 1896. —37 —32
December 3 -62

— 1 -53
Februari 21 —62
Maart

Mei
Juni

Juli -45 47
Augustus
September -:;.; 26

October , 5

Gemiddeld. — 14 - 2

November
December

1896.

Ye -72

Februari

Maart
April

Mei

23 52

:. :

32 36

Juli

Augustus
September
October

—37 16 1

Gemiddeld.

November 1896. —26 —48
December

1897.

Februari
Maart 4 7 53

Mei
Juni

September 1 1
October 6 - i

Gemiddeld. — 2 —10



TABEL III. WIXD. 1897— 189S.

Componenten Percentage
"

procenten. Riehting. der

X. 0. llrstendigheid.

6 uur Voormi ida^
November 1897. 29 -11 X. 21« W.
December „ 51 -59 N. 49° W.
Januari 1898. 50 —80 N. 58° W. M "

Februari „ 71 -27 N. 21° W.
Maart 7-78 X. 85° W.

Mei "

64 —16 N. 14o W. 66 I

X. 79° W. 10 „

—27 20 Z. 37« 0. 34 .

Juli Z. H
z. 74 I

September „ —62 15 Z. 13° 0. 64 „

October „ -12 -16 Z. 53° w. 20 „

Gemiddeld. 5 —22
Middag.

November 1897. 41 —47
December
Januari 1898. 48 -69
Februari 70 — 9

Maart
April

Mei 14 -35
Juni — 23 —23
Juli —40 —10
Augustus
September -32 6

October — 1 1

Gemiddeld. 13 -24

November 1897. 18 - 9

December 40 —57
Januari 1898 49 —72
Februari 78 —19
Maart 14 —77

70-9
Mei — 1 —23

Juli -27 6

Augustus -72 17

September —29 6

October -26 - 6

Gemiddeld. 10 —19

X. 27°

N. 55°

X. 56°



TABEL IV WIND.
Gemiddeld voor «le dri • jtrcn t8»5- 1808.

Cornponenten, Procenten.

6 v.m. 6 n.m.

IS. 0. V. 0. N. 0.

November. —29 —26 —7 —56 —20 -34
December. 8 —57 8 —59 18 -62
Januari 9 -65 13 —69 14 -68
Februari. 31 —53 32 —40 31 -53
Maart. 10 —54 13 —69 19 -69

i^lm 12 —21 85 -44 IS -32
Mei. —38 21 —28 —5 -32 9
Juni. —53 38 -38 20 -38 21
Juli. -59 16 —39 —1 — 47 14
Augustus. -71 26
September. -62 22 49 10 - 41 14
October. -:;i —4 —30 —1
Gemiddeld. -23 -13

I l 25 15 49

Uit de tabel IV, waarin de gemiddelde cornponenten van

den wind, berekend uit het driejarig tijdvak der waarneming,
gegeven worden, blijkt, dat de dagelijksche verandering van den

wind zeer gering is, zooals trouwens te verwachten was voor eene

plaats, die wel is waar niet zeer ver van de kust, maar tussehen
de twee N-Z. kusten gelegen is, die de Minahassa omlijnen.

De gemiddelden (voor het geheele jaar) voor middag en

6 n.m. verschillen zoo weinig dat men deze als gehjkwaardig
kan beschouwen en ze samenvatten kan: men verkrijgt dan

voor den dubbelen invloed van de dagelijksche variatie te 6 v.m.:

N.
'

O.
Comp. 6 v.m. —23 —13

Grera. Comp. middag en 6 n.m. —15 _22

of voor den nachtwind de
Z. 48° 15' 0.; en voor den dagwind de cornponenten
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i bestendigheids-coef-—4.5 of N. 48° 15' W.; beiden

ficient van slechts 6 °j .

Ten einde nu de windrichting te berekenen voor zooverre

deze onafhankehjk is van deze dagelijksche variatie, zijn de

gemiddelde waarden der coraponenten berekend voor de drie

uren uit tabel IV, met dien verstande, dat aan de componenten

van 6 v.m. een dubbel gewicht is toegekend : 't geen neer-

komt op de onderstelling, dat de invloed van den nachtwind

te 6 v.m. even groot is als die van den dagwind op den middag

en te 6 n.m ; van land- en zeewind kan men te Tomohon
moeihjk spreken.

TABEL V. WIVI)

naardeu voor de drie nreii, gecorrigeerd

voor dagelijksche variatie.

1895—1898.

Componenten

N*. 0.
Richting. Bestendigheid.

November. -21 —36 Z. 60° W. 42 °/

December. — 11 —59 Z. 80 3 W. 60 „

Januari. 11 —67 N. 81° W. 68 „

Februari. 31 —50 N. 58° W. 59 „

Maart. 13 —62 N. 78° W. 63 „

Mei!
' 19 -30 N. 58° W. 36 „

-34 12 Z. 19° 0. 36 „

-46 29 Z. 32° 0. 54 „

Juli. —51 11 Z. 13° 0. 52 „

Augustus. —68 23 Z. 19° 0. 72 *

September. —54 17 Z. 17° 0. 57 „

October. —33 — 4 Z. 7° W. 33 „

Gemiddeld. —20 —18 Z. 42° W. 27 %
Uit deze samenstelling volgt, dat de Z.O.- moesson duurtvan

[ei tot September; beter echter dan uit de windrichtingen

an men het mechanism e der winden zien in de componenten,
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waaruit terstond bhjkt dat de oost- en noord-coraponenten altijd

eene ondergeschikte rol spelen en dat men zich juister uit-

drukt als men zegt: dat van Mei tot October Zuidelijke, van

November tot April Westelijke winden praedomineeren, waar-

uit dan tevens terstond volgt, dat er van eompensatie der

twee moessons geen sprake is, daar de hoofdrichtingen niet

tegengesteld zijn: de gemiddelde waarden der componenten
toonen dan ook een groot overwicht aan der Zuidelijke en

Westelijke componenten en een totaal gemiddelden wind uit

het Z. 42° W. met een percentage van 27 °/ .

Men kan zich de in tabel V. berekende windriohtingen

derhalve ook denken als ontstaan uit de suprapositie van dezen

ZW. wind, die het geheele jaar door zou waaien en een

zuiver periodieken factor, dien men dan inoossonwind par

excellence zou kunnen noemea.
Dezen periodieken factor verkrijgt men doer de gemiddelde

waarden der tabel V. van do componoiitor. af to trekken en

uit de gevonden verschillen, die nu elkander moeten oom-
penseeren, opnieuw richting on bo^oiMlighoi.lsroollioiont te

berekenen.

TABEL VI

Componenten

N. o.
Richting. Bestendigheid.

November - 1 -18 Z 87° W.
:

December
Januari

Februari

Maart

9 -41
31 -40
51 —32
33 -44

N. 78" W.
n. r».s w.
\. :>^ w.
N .">:', \v.

42 „°

58 .

60 „

39 -12 \. 17" W.Mei --14 SO Z. 66* o! B8
Juni -26 47 Z. 61«
Juli — 31 29 Z. i:; o.
Augustus —48 41
September 84 :',:, / 4f" 19

"

October — 13 14 v.. is o! 19 !
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Alleen indien men op deze wijze den zuiver periodieken

factor afzondert zou men dus kunnen spreken van een heer-

schenden NW.-en ZO.- moesson, gewijzigd door een constanten

windstroom uit het ZW.
Dit resultaat der berekening uit de driejarige reeks is in

zooverre verrassend, dat men, op grond der bekende feiten,

in de Minahassa geenszins zulk een krachtigen „overwind" zoo-

als men dezen zou kunnen noemen, uit het ZW. zou verwachten.

In het in 1897 uitgegeven werk over de moessons in den

Archipel vindt men alle deze „overwinden" te samen in kaart

gebracht ; deze kaarten geven dus een overzicht van het niet

periodieke deel der heerschende winden en daaruit bhjkt dui-

delijk hoe de overmaat van den ZO.- moesson des te kleiner

wordt naarmate men den equator nadert, 't geen ook natuur-

lijk is, daar de toevloeiende luchtmassa zijn uitweg vindt in

den opstijgenden luchtstroom.

In deze kaart nu vindt een overmaat van ZW.- wind voor

Noord-Celebes geene plaats, en de vraag is dus gewettigd of dit

resultaat der berekening, hoewel juist, wel als typisch mag

beschouwd worden en of hier niet veel eer aan eene abnorme

afwijking moet gedacht worden.

De tabellen I, II en III geven een bevestigend antwoord op deze

vraag. Stelt men toch de jaargemiddelden der componenten te

zamen, afzonderhjk voor elk der drie jaarreeksen, dan vindt men:

1895—96. 1896—97. 1897—98.

N. 0. N. 0. N. 0.

6 v.m. —59 —16 —14 — 2 5 —22

welke componenten overeenkomen met de volgende w
en voor richting en bestendigheid : voor den „overwind"
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Hieruit blijkt duidelijk, dat het gewraakte feit inderdaad

Tolstrekt niet typisch is, maar het gevolg van zeer bijzondere

omstandigheden, die gedurende het eerste waarnemingsjaar
den doorslag gegeven hebben; in het tweede jaar toch was

deze jaar-resultante wel ZW. maar met een onbeteekenend
percentage, en in het laatste jaar zelfs WXW, welke rich-

ting blijkens de bovengenoemde kaart meer in het algemeene
kader valt.

Hieruit mag de gevolgtrekking worden afgeleid, dat het

eerste waarnemingsjaar een buitengewoon jaar is geweest en

dat volgende jaren het algemeene resultaat niet zullen beves-

tigen wat betreft den, wat Pereel noemt, ^perennial" wind.

Dit neemt niet weg, dat de concludes omtrent de moesson-
richtingen juist kunnon zjjn en ook /ijn, g„lijk blijkt uitde com-
ponent der tabel VII, di« ,1,. jr„m jddHd<-n .,. ( .fr voor elkder
one jaren atzondurljjk, n;i af'trokkiug van d«. siun'iide jaar-

gemiddelde.

TABEL Ml

Comiioiienteii der zuiver

• 1896197 1897 «t
X. ( >. x. a

October. — 6 —21
November. 27 —27
December.
Januari.

Februari.

Maart.

37 -48
:>i -48
45 -47
21 —Hi

11 44

31 —48
• p:

April. -22 81 4
Mei. •

Juni.

Juli.
-26 25
—37 40

;

Augustus. —35 43
September.

-

11 8
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Het is niet noodig uit deze gegevens op uieuw richting en

bestendigheid te berekenen, omdat Meruit voldoende blijkt,

dat de groote afwijking in het eerste jaargemiddelde gevonden,

niet voorkomt in den zuiver periodieken factor; tevens leert

deze tabel met een oogopslag welke maanden als abnormaal

te beschouwen zijn, als b.v. Januari en Februari 1898, terwijl

ook Maart eene ongewone rol speelt; door vergelijking met

waarnemingen van temperatuur, regen en bewolking kan het

vermoedelijk verband dezer factoren onderling aangeduid worden.

Uit dit geconstateerde feit, dat nl. bij groot verschil in den

perennial wind, toch de periodieke factor vrij wel constant kan

blijven, kan met eenige waarschijnlijkheid afgeleid worden,

dat beide factoren, kunstmatig van elkander gescheiden door

de analyse, inderdaad misschien van elkander in zekere mate

onafhankelijk zijn: m. a. w. dat de windresultante niet alleen

zooals het hierboven heette, beschouwd kan worden als opge-

bouwd uit deze twee componenten, maar dat voor deze be-

schouwing ook een basis te vinden is in de natuur van het

verschijnsel, d.i. in de wijze waarop zij ontstaan.

Slechts uitvoerige synehronisehe kaarten zouden eene der-

gehjke, meer tot den grond der verschijnselen doordringende

studie, mogelijk maken ; voor een behandeling dezer problemen

door middel van hypothesen alleen is onze kennis van weer

en wind nog volstrekt onvoldoende.

3. Bewolking.

Na de windrichting speelt de meerdere of mindere graad

van bewolking in de landen van den Indischen Archipel eene

eerste rol ; de luchttemperatuur en de wisseling daarvan is

in groote mate van de bewolking afhankelijk; voor denplan-

tengroei is deze negatieve maat van de intensiteit en den duur

van den zonneschijn van overwegend belang en, eindelijk, de

bewolking is een factor, die zich gemakkelijk zonder instru-

menten laat waarnemen, zoodat men onafhankelijk is van de

fouten, die instrumenten aankleven, of die begaan worden bij

eene minder goede opstelling: fouten, die onvermijdelijk zijn
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bij waarneming van de temperatuur door leeken; de onder-

vinding leert, dat men door oefening werkelijk bij eenvoudige

chatting van het bedekte deel des hemels, goede on juiste

resultaten verkrijgt en dat de nauwkeurigheid der goiuiddol-

den die der individueelo waarneiningen verre overtreft.

Hoezeer zou onze kennis van de verandering der klhnaten

in den loop der eeuwen en van den invloed der ontwoudiag,

van het al of niet periodiek roorkomeD van groote droogteaj

om enkele voorbeelden re noomon (tinier vole, versehillon van

't geen zij thans is, indien men van don tijd der I'haraonon

af aanteekening had gohouden van den graad der ho\\<dkin£

en van het aantal regendagen: twee vraarnemingen, die door

alio fcijden been mogelijk z>ju • do minste

kennis van nat unrkiinde of nieetinsininienten.

lit de overziehten van de reswltaten der bevverki

:

in de tabellen VIII en |\, idijkt terstmid dat do graad van

bewoiking in de Minahassa /err hung i~. d.n EOOall troii-

wens overal tei w-reld de ludd.-rli.-id he! gTi

OChtendi vroeg on hot minst onitrent den iniddag imi voorts,

volking dus Bleohta in geringe m.it.' afhankelijk van de

Te Batovia is de gemiddelde bewoiking <.\er bet geheeta

jaar 5.98, die in Augustus 4.16 en in .human 7.64.

Yergelijkt men nu de gemiddelde bewoiking m<

pondeerendo windriohting, dan blijkt terstund. dat do bui t<*n-

gewoon sterko Z.Z.YV.-wind, die godnrende hoi oorste jaar

is waargonomen zi< h in de bewoiking afspieg.dt als eon bij-

zonder wolkenvrije periode* de grout*- percentages der Zuid-

componenten in Juli, Augustus en September van het oerate
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De beide, wat de heerschende windrichting betreft, abnor-

mal maanden Januari en Februari 1898, de eerste met bijna

uitsluitend Noordenwind, de tweede met Westenwind in plaats

van NW. (zie tabel VII), vinden eveneens hun terugslag in

de bewolkingstabel : in Januari was bewolkingsgraad geringer,

in Februari grooter dan gewoonhjk.

Hieruit schijnt te blijken, dat het voornamelijk de West-

componente is, die als wolkenvormer moet beschouwd worden

en dat eene draaiing, zelfs van niet meer dan 45° naar Noord

of Zuid, een zeer merkbaren invloed uitoefent door verminde-

ring der bewolking.



T4BEL VIII.

Gemiddelde Bewolkiug van den Ilemel.

= gelieel belder, 10 = geliee! bedekt.

1895—96. 1896-97. 1897-98. |

6 v.m. midd. Gn.m. 6 v.m midd. Gn.m. 6Y.m.!midd,6n.m.

October.

November.
December.
Januari.

Februari

Maart.

April.

Mei.

Juli.'

Augustus.

September.

5.7

5.6

8.0

8.7

6.4

4.3

4.4

6.8

4.8

4.1

2.2

3.8

79
8.5

8.5

8.7

8.1

7.8

7.1

8.0

7.0

4.7

5.5

6.6

7.2

7.4

8.9

6.5

6.1

6.5

5*.!

3.7

4.3

5.2

3.8

6.9

6.9

8.3

6.0

4.3

6.5

6.2

6.5

6.4

7.5

5.1

7.6

7*9

8.7

8.2

7.2

8.1

7.1

7 8

7'()

6.0

7.1

8.0

7.5

5.5

6.8

7.0

6.9

7.2

6.1

6.1

8.7

9.1

7.0

8.3

6.2

6.1

6.3

5.6

7.6

8.9

8.9

s.o

8.0

8.0

8.1

8.2

8.4

7.6

8.5

7.8

5.9

8.1

9.2

6.3

8.1

7.0

7.0

7.6

7.7

7.3

6.5

6.4

Gemiddeld. 5.4 74 6.3 6.2 7.9 6.9 6.9 8.2 7.3

TAIIKL IX.

Gemiddelde Bewolktng bere vend nit c e drie or >n.

1895—96. 1896-97. is;,: -.8. (iemidd. At\v[jkiu£-

October. 6.9 5.8 6.5 6.4 -0.5

November. 7.2 7.9
December. 8.5 7.3 9.1 1.4

Januari. 8.5 8.3 8.0 1.1

Februari. 7.0 7.2
Maart. 6.1 5.7 7.1 6.3 —0.6
April. 6.0 7.1 6.9 6.7
Mei. 7.1 6.6 7.1 6.9 o.o

Juni. 5.6 7.2 8.0 6.9 0.0

Juli. 4.2 7.0 7.0 6.1
-0.8

Augustus. 4.0 7.7
September. 5.2

Gemiddeld. 6.4
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Ten einde het verband na te gaan russchen hewolking on

temperatuur of regenval, zou het noodig zijn alle individueele

veaarnemingen (d. i. dus 3285 observaties) te rangschikken

naar de getallen 0—10 en de daarmede correspondeerende

waarden van temperatuur of regen uit te zoeken ; voor den

eersten factor zou men alle waarupuiingen moeten bozigon

;

voor den laatsten alleen diigsomnipn of gemiddeldon
;

ook

eene opgave van het procentsgewijze voorkomrn dor bewol-

kingsgetallen 0—10 zou hier op bare plaata zijn, daar het

natuurlijk volstrekt niet heteelfde is bij de beoordeeling van

het klimaat, of de hooge gemiddelde bewolking ontataan is

door het optreden van vole waarden 10 tegenover een ieta

geringer getal geheel wolkenvn'je dagen, dan wel doordien

de lucht altijd door vnj srerk bewolkt is.

In het eerste geval zou men een vnj helder klimaat ver-

krijgen, afgewisseld door bui'i'ge en donkere dagen; in het

tweede geval een meer permanenten druilerigen toestand ; voor

het oogenblik althans moet deze zeer tijdroovende arbeid

achterwege blijven.

4. Eegenval.

Ofschoon voor de praktijk, d. i. in den regel voor de be-

oordeeling der gesehiktheid voor verschillende cultuurplanten,

de kennis van den regenval van groot gewicht is, zal het

toch iedereen, die eene reeks waarnemingen aan eene bewer-

king onderwerpt, meestal tegenvallen, dat er zoo weinig be-

paalde resultaten uit af te leiden zijn.

De tijd is nog niet zoover achter ons, dat men meende slechts

een regenmeter te behoeven te plaatsen, om binnen korten tijd

een oordeel te kunnen vellen over invloed van ontwouding,

gesehiktheid voor cultuurplanten enz.; aan deze verwachtingen

is natuurlijk niet geheel en al voldaan: regenval is een veel

te ruw, veel te grillig Datuurverschijnsel dan dat men spoe-

dig daaruit een beeld van het klimaat zou kunnen ontwerpen.

Voor de studie van den invloed van bosschen is kennis van

den regenval alleen, geheel en al onvoldoende; de twee



reeksen uit wier vergelijking ten slotte die invloed zou moeten

blijken, zullen altijd of te kort blijken, of wegens andere dan

tijdsredenen onvergelijkbaar zijn.

Yoor de beoordeeling van cultuurplannen echter kan kennis

van den regenval op eene plaats inderdaad wel voordeel op-

leveren, mits men door vergelijking met andere, omliggende

plaatsen, voor welke zeer lange waarnemingsreeksen bestaan,

zich vergewisse van de uitersten die kunnen optreden en mits

men niet alleen op de boeveelheid regen, maar ook en voor-

namelijk zijne conclusie grondt op de wijze waarop de regen

optreedt: in zware of niet zware buien ; de kennis van het

aantal buien en den regenval per bui zou voor dit onderzoek

veel meer waard zijn, dan die van maand- of dagsommen

vooral indien deze waarneming gepaard ging met opservatie

der bewolking of van den zonneschijn.

Daar de observatie der buien echter eene voortdurende op-

merkzaamheid vordert en waarneming op ongelegen tijden,

wordt zij buiten observatoria, waar men voor dit doel zelf-

registreerende instrumenten bezigt, zelden toegepast.

In de tabellen X en XI vindt men de resultaten van de

bewerking van den regenval, gedurende bijna 4 jaren te To-

mohon waargenomen.

Ook hieruit blijkt, evenals uit de bewolking, dat de sterke

overwind, die in Juli — November 1896 gewaaid heeft, eene

betrekkelijk groote droogte ten gevolge heeft gehad ;
men vindt

voor Juli en Augustus 1896 de buitengewoon geringe hoeveel-

heden 86 en 32 millimeters, die blijkens tabel I met zeer

sterke zuidehjke componenten samenvallen.

De onregelmatigheid (wat wind betreft) van Januari en

Februari 1898 valt echter in den regenval niet in het oog en,

over het algemeen, indien men de abnormale waarden der

Tabel VII uitzoekt en die met tabel X vergelijkt, zal men
volstrekt niet altijd een in denzelfden zin luidend antwoord

ontvangen omtrent het verband tusschen regenval en perio-

diek optredende windcomponenten ; de bewolking toont dit

verband veel



TABEL X.

Geniiidelde Refenval.

Regenval in millimeters. Aiintal RegoiultiRon.

1S95 1896 1897 L898 1895 1896 1897 L898

r •>:»!• 834 271 268 27 24 30

Februari 1 05 27:; 339 256 — 27 26 26

Bfaart. "7:; lit; 220 2 -.M 19 25 22

337 ISO i:'.7 303 — 17 14 27

Mei. 209 166 197 281 14 28 2 1

Juni. 103 2.~) 4 115 21 ".2 15 28 16 2 1

Juli. 251 86 201 242 24 10 20 25

Augustus. 39 32 115 178 14 5 15 17

September. 24 149 304 2v.i 1 9 22 24

October. Hi 7 84 by [01 18 13 14 21

259 ?R0 31 s 42'.» 23 26 19 23

December 290 390 336 202 27 31 21 25

Som. 2442 2324|2612 3108 - 226 239 288

TABEL XI.

Gemiddelde Regenval te Tomohon en

Tomohon. B A T A V 1 A.

Rejxenda- per K^vnval.
Rc-cnda-

Gein ii I.I.

en.
IJ.-.-iubtr. ..

283 mil. 27 10.5 mM 336 mM. 20 16.8mM.

258 „ 26 9.9 „ 291 „ 18 16.2 „

Maart. 225 „ 22 10.2 „ 230 „ 16 14.4 „

April 239 „ 19 12.6 „ 140 „ 12 111 „

Mei. 228 „ 20 11.4 „ 98 ,
8 12.3 „

Juni. 184 „ 21 8.8 „ 92 „ 7 13.1 „

Juli. 195 „ 20 9.8 „ 74 „
6 12.3 .

Augustus. 91 „ 13 7.0 „ 28 „ 3 9.3 „

September. 192 n
14 13.7 , 78 „ 6 13.0 „

October 104 „ 17 6.1 , 104 „ 9

November. 317 „ 23 13.8 , 129 „ 12 10.8 „

December. 306 „ 26 11.4 „ 188 „ 16 11.7 „

2622mM 248 10.6mM. 1788mM 133 !3.4mM.



Uit de vergelijking met het velen welbekende klimaat te

Batavia moge blijken, dat de regenval in de Minahassa een

geheel ander karakter draagt dan in West-Java.
Te Tomohon regent het aanmerkelijk meer dan te Batavia

in de maanden November en December, die den waren regen-

tijd vormen: in Januari begint de regenval te verminderen
en blijft nu gedurende de eerste maanden van het jaar be-

neden de hoeveelheden die voor Batavia berekend zyn; na
dien tijd echter, als de droge Oost-moesson in West-Java zich

doet gevoelen, blijft voortdurend de kans op regen in de Mi-
nahassa groot en alleen Angustus en September mogen als

betrekkelijk droge maanden gelden.

Het groote onderscheid in karakter komt echter vooral op
den voorgrond indien men de gemiddelde hoeveelheid regen
per regendag vergelijkt voor beide plaatsen : men ziet dan
terstond dat, ofschoon de absolute regenval grooter is te Tomo-
hon, het daar toch niet zoo sterk regent als te Batavia: in

de Minahassa is de regenval veel frequenter maar ook gelijk-

matiger en zelden of nooit zeer hevig, te Batavia zijn de
buien veel sterker.

5. Temperatuur.

Het verrichten van goede temperatuurwaarnemingen is

volstrekt niet zulk eene eenvoudige zaak als men gewoonhjk
denkt: in de eerste plaats wijst een thermometer zeer zelden
de juiste temperatuur aan; zoodat eene fout van een graad
Celsius of twee graden Fahrenheit geene zeldzaamheid is.

De oorzaak hiervan is dat bij de fabriekage der tallooze goed-
koope thermometers de makers geen tijd hebben om op eenigs-
zins juiste manier het nulpunt en het kookpunt te bepalen, ter-

wijl, ook al doen zij dit goed, het feit dat de meeste buizen niet
cyhndnsch maar kegelvormig zijn, maakt dat ook dan tusschen
het nul- en 100-punt de verdeeling niet volkomen juist is.

Op den duur eindelijk verandert een thermometer van stand
doordat de bol zich samentrekt, zoodat de meeste thermometers
te hoog aanwijzen.



Alle deze fouten zijn uiterst gering en voor praktische doel-

einden onbeteekenend bij de thermometers van Jena-glas die

door het „Physikalisch Institut" te Berhjn worden geveriiieerd

en door wetenschappehjke instrumentmakers in den handel

gebracht.

Een tweede bron van onzekerheden ligt in de wijze van

opstelling: wanneer meD onderling vergeleken thermometers

op verschillende plaatsen in een huis ophangt, dan zal men

zien, dat soms op hetzelfde tijdstip groote verschillen kunnen

Wil men vergelijkbare observaties verkrijgen, dan moet een

thermometer zoodanig zijn opgehangen, dat de wind vnj over

den bol speelt en dat tevens alle effect zoowel van directe

als indirecte zonnestraling en van nachtelijke uitstraling ver-

meden wordt : ook de invloed van den bodem moet door eene

ophanging op manshoogte daarboven worden ontgaan.

Het is niet gemakkelijk om aan alle deze eischen buiten

een speciaal daarvoor ingericht observatorium te voldoen;

maar ook indien dit niet het geval is, kan toch eene bepaalde

waarde aan thermometerwaarnemingen niet ontzegd worden,

mits de fouten niet te grof zijn en het instrument niet ver-

plaatst wordt gedurende de waarnemingsreeks, zoodat de

gegevens onderling vergelijkbaar zijn ; veranderingen van tem-

peratuur worden dan ten minste juist aangegeven, al mogen

de absolute waarden dier veranderingen niet geheel en al

zonder kritiek worden aangenomen.

Deze absolute waarden trouwens doen minder ter zake, juist

wegens het feit dat deze in zoo groote mate afhankelijk zijn

van de opstelling; het karakter van een klimaat wordt in de

eerste plaats aangegeven door de variaties, in de tweede

plaats door de volstrekte waarden.



TABEL in.

Gemiddelde Temperatnur, Fnhreiihei

1895=96: 1896-97. 1897-98.^1

• U.o
04.8

00.2
<).-,. i

63.2

on. 3

m. |6n.m. 6v.m.| m. |6n.m 6v.m. m. On.ru.

November.
December.
Januari.

Februari.

Maart.

April.

Mei.

juii!'

Augustus.

September.

October.

76.7
7.""). 5

74.0

73..-,

75.2

77.0

78.4

70.0

70.3

69.5

7(i.i'

74.'.)

7i'.4

71.4

64.3 76.4

66.4 74.4

67.0 75.0

68.3 73.4

65.7 75.4

64.9 77.8

7 2.2

74.1

71.0

69.7

0,9.1

70.1

70.3

7 04

703

Gemiddeld, •u.y

I
1
'!

1895-9H: 1896= W. 1897_9fc I

Max. Min. Max Min.
v

;";,'

November. 82
December. S3 60 -,

>
~L

25
Januari. 7'.)

Februari. 81 62 s >

('-'

?J jj

Maart. 58 24 SO 59 '\ ('I 21
April. 83 59 24 84 m 22

m :>5 84
82 62 m 85

Juli. 87 60 •'7 82 19 SI 20
Augustus. 84 57 27 62
September. 84 54 30

~
J 21

October. 86 00 26 85 50

zGemiddeld. - - 24.1 21.9



TABEL XIV.

Gemiddelde Maxima en Mini]

1895—96. 1896—97. 1897—98.

Max. Min.
|
So. Max. Min. j£ Max. Min. ;;

November. 78.V, 63°2 15.3 78.6 63 7 14 9 79 3 «^Jl51
December. ri.u 04.2 18 4 76 :. 65 6 109 70 ,s 06.0 10.8
Januari. 75.9 Km; r,5 m 11 3 76 I 65.7 9.4
Februari. 76.8 68.2 S.I 75.9 6(5.4 77 r, 64.2 1 13.4
Maart. ,V.9 (54.2 13.7 77.7 OF* 3 l-'4 7.S4 0(5.2 i-\-
April. 79.6 62.4 17.2 M K 1 64.4 15.7 78.1 64.1 14.0
Mei. 81.2 6,,.., l-\7 79.5 1R.6 78 64.6 1 14.0
Juni. 78.5 65.6 L2.9 SI.

3

i 5(5.(5 14.7 7S.9 64.8
|

14.1
Juli. SI..) 64.3 17.2 77.7 .54 9 12.8 7.s 1

Augustus. 80.8 68.5 17.:; 78.7 64.8 13.9 78 3 64.o 14.3
September. Sl.O «l.:. 19.5 7S.0 64 8 13.S 77 7 63.7

|

14.0
October. S J .1

1

63.2 17.s 80.9 (34.1 ir.,s 79.2 63.7 15.5

Gremiddeld. 79.2 64.3 14.9 78.6 65.8 !3.4 78.(»

TABEL XV.

waarden voor de

Gemidd. Temp. Gemiddeld. Gemiddeld VerschU.

6v.m. m. 6 ii. in. Max. Min.
| sr.

Absol. Max. en Min.

November. 64
' 7 70 7 78°fi 63°7 15 1 22

December. 66.1 74.7 77.0 (55.2 11.7 22
Januari. 66.7 74. •> 7.5 1 (55 6 10.4 19
Februari. 60.0 74.0 70.5 76.6 6(5 3 10.3 20
Maart. <;\:a> 75.5 71.0 78 6 r,5-> i-'S 28
April. (54.3 77.2 72.7 79 3 68.(5 i 5 6 23
Mei. 76.S 71.3 79 S <w> 7 14 1 23
Juni. 66.7 76.7 71.1 79. f. (55.7 18.9 21
Juli. 65 s 76 71 3 79 i }-:\

Augustus. 7(5 (5 '54 1 1 :,
•> 23

September. 64.5 76.6 71.0 79 1 15.8 24
October. 64.7 . 71.9 80.4 68.7 1 6.7 25

Gremiddeld. 65.7
-

71.0 22
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De resultaten van de bewerking der temperatuurwaarne-

mingen zijn geconcentreerd in de bovenstaande vier tabellen

XII—XV, wier opschriften op voldoende wijze den aard der

bewerking aangeven.

In tabel XII zijn samengesteld de maandgemiddelden voor

de drie uren en jaarreeksen afzonderlijk; het valt terstond op,

dat deze in de maanden Juli —December 1896 voor 6 v.m.

bijzonder klein en voor 12 uur tevens bijzonder groot zijn

hetgeen overeenkomt met de afwijkende waarden gedurende die

maanden geconstateerd zoowel van de windrichting als van be-

wolking en regenval; de toen heerschende sterke ZZW .-winden

hebben blijkbaar ongewoon heldere dagen en nachten veroor-

zaakt, waarvan koude nachten en warrae dagen het gevolg waren;

in de tabel XIV treedt dit resultaat nog dnidelijker op den

voorgrond. Ten einde uit de drie uurgemiddelden de ge-

middelde totale jaarlijksche temperatuur af te leiden, moet

men natuurlijk andere, vollediger reeksen te hulp nemen.

In Deel XVIII der „ Observations" door het Obaervatorium

te Batavia gepubliceerd, vindt men voor de gemiddelde waar-

den voor het geheele jaar, berekend uit eene 30-jarige reeks

van uurwaarnemingen

:

6 v. m. 23.0 17 Celsius

middag 28.° 96 „

6 n. m. 27.001

Eene manier om deze waarden zoodanig te combineeren,

dat het totaalgemiddelde 25.°94 verkregen wordt, is dus dat

men aan n de waarde toekent gegeven door de vergelijking:

23,°17 + 27.O01 + n X 28.°96 = (n|2) 25.°94

De waarde van n hieruit berekend is 0.56, zoodat men het

totaalgemiddelde berekenen kan uit de formule

t ^ 6 v.m. -f 6. n.m. -f 0.56 X mi dd -

2.56

Nemen wij aan, dat deze formute ook voor andere plaatsen

in Indie dan Batavia geldt, hetgeen geoorloofd is omdat overal



een zeeklimaat heerscht en de geographische ligging we

verschillende toestanden doet ontstaan. dan vindt men

Tomohon de gemiddelde temperaturen

:

1895 ^96= (64.9 + 71.3 + 0.56 X '

1896 — 97 = (66.3 + 71.0 + 0.56 X 75.9)

1897 — 98 = (65.7 + 70.8 + 0.56 X 75.6) 2.56 = 69.°

Men kan dus

geheele jaar te Tomoho,

heit of 21.°1 Celsius.

Het zou natuurlijk mogehjk geweest zijn voor de herlei-

ding der drie gemiddelden tot het totaalgemiddelde eene een-

voudiger formule op te sporen waarin n een geheel getal is;

dit zou dan ook dienen te geschieden indien er zeer vele

dergelijke reducties te verrichten waren ; voor een enkel ge-

val echter zou de raoeite van het opsporen grooter zijn dan

die der berekening met breuken ; het doel dezer opmerking

is te doen uitkomen, dat de hier gebruikte formule niet voor

algemeen gebruik kan aanbevolen worden en slechts voor deze

bewerking nuttig is.

Berekent men op dezelfde wijze uit de gegevens der tabel

XV de algemeene maandgemiddelden, dan vindt men:

P. — 0.°3 F.October 69.°7

November 69.°4

December 69.05

Januari 69.°7

Februari 70.°1

Maart 70.°4

April 70.°7

Mei 70.°6

Juni 70.°2

Juli 70.°0

Augustus 69.°7

September 70.°4

Gremiddeld 70.°03



Hieruit bhjkt op welk eene merkwaardige wij'ze de tera-

peratuur constant bhjft gedurende het geheele jaar en dat

in de Minahassa, althans wat de temperatuur betreft, bezwaar-

lijk van een warmen en koelen tijd kan gesproken worden.

Dergehjke geraiddelden echter mogen in een algemeen over-

zicht van belang zijn, voor de beoordeeling van een klimaat

zijn zij onvoldoende, daar deze gehjkmatige geraiddelden toch uit

zeer ongehjkmatige extreme waarden kunnen ontstaan zijn.

Zeer koude nachten gevolgd door zeer warme dagen in een

drogen tijd bijv., hebben op gemiddelde waarden even weinig

invloed als warme nachten gevolgd door koele dagen en het

is dus noodzakehjk ook de uitersta waarden nader te beschouwen.

Deze zijn tabellarisch samengesteld in de tabellen XIII

en XIV.

Uit tabel XIII blijkt, dat de temperatuur gedurende de drie

jaren nooit hooger is geweest dan 87° en dat dit nog wel een

bijzonder geval is geweest in de afwijkende maand Juli 1896;

voorts dat de laagste temperatuur 58° was, waargenomen in

Maart 1896 en Augustus 1898.
Ook hieruit blijkt derhalve dat, wat temperatuur betreft,

Tomohon met een klimaat gezegend is, zoo zaeht en toch niet

warm als men slechts wenschen kan.
Een beter beeld dan deze absolute waarden geven de ge-

middelde maxima en minima der Tabel XIV, omdat men
daarbij minder afhankelijk is van enkele buitengewone toe-

standen, die slechts een oogenblikkehjken invloed uitoefenen.
Vooral aan de verschillen dezer gemiddelde extremen moet

voor de beoordeeling van een klimaat eene groote waarde
toegekend worden, daar zij de wisseling van het klimaat in

beeld brengen, een factor waarvan voor een groot deel de

gezondheidstoestand afhankelijk is.

De gemiddelde
, zooals die in tabel XV gegeven

zijn, zijn vergelijkbaar met de grootheden die in tabel XV voor-
komen op biz. 224 van den jaargang 1895 der ^Observations".
Eene vergehjking tusschen Batavia en Tomohon wat betreft
deze dagehjksche afwisseling, is niet zonder belang:
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Maart

April

Augustus 15 °2 „ I3.°« ..

September 15.°8 , 13.°7 „

October 16.°7 „ 13.°5 „

Ife^ddeld 13.°8 F. 11 °8 F.

De klimaatswisselingen zijn dus te Tomohon iets grooter

dan te Bataria; maar als men bedenkt dat deze wisselingen

des te beter verdragen worden naarmate de algemeene tem-

peratuur lager is, en dat deze te Tomohon bijna 5° Celsius lager

is dan te Batavia, dan mag bet klimaat van deze plaats in de

Minahassa, afgezien van de groote mate van bewolking die

daaraan een ietwat somber en eentonig karakter geeft, bijna

als een ideaal klimaat beschouwd worden.

In deze verscbillen, gegeven in Tabel XIV komt nog dui-

dehjker uit dan in alle andere meteorologische factoren, welk

een bijzonderen wolkenverdrijvenden invloed de ZZW.-wind

van Juli tot December 1896 op het klimaat heeft uitgeoefend,

en deze invloed deed zicb reeds gelden van af Maart, afge-

broken alleen door een intermezzo in Juni, toen de tempera-

tuursverscbillen kleiner waren dan voor en na dien tijd.

Ook de abnormaliteit der maanden Januari en Februari

1898, zoo duidehjk in de windriehting, vindt een onmisken-

baren weerslag in de verschillen, die voor Januari bijzonder

klein, voor Februari buitengewoon groot zijn.

Ten slotte zij bier opgemerkt, dat de temperaturen in deze

bewerking niet, als gebruikelijk, in Celsius-graden zijn bere-



kend, maar in de oorspronkehjke Fahrenheit-schaal, omdat

deze laatste nog steeds in het dagehjksch leven de meest ge-

bruikelijke is en dus meer tot den lezer spreekt.

6. Instrumental, Gezondheidstoestand.

De maxima en minima werden waargenomen met een gecom-

bineerden maximum- en minimum-thermometer waarvan de

indices met behulp eener magneet tot op den kwikkolom te-

gebracht worden; over de werking van het instrument is de

Heer Limburg zeer tevreden en vergehjking met andere m-

strumenten toont de vertrouwbaarheid aan.

De thermometer is opgesteld 1.5 Meter boven den grond en

tegen straling beschut door een luik, dat overdag openstaat en

des nachts wordt gesloten ; daar het instrument onder eene galenj

hangt, die 1& Meter breed en 3.6 Meter hoog is, kan deze

wijze van opstelling geen groote fouten te weeg brengen.

De avondtemperatuur zal hierdoor iets te hoog worden

omdat, als de zon op het luik schijnt, dit den invlocd hiervan

ondervindt en middellijk eenige warmte uitstraalt naar den

thermometer, terwijl de ochtendtemperatuur iets lager zal waar-

genomen worden dan bij eene normale beschutting zou plaats

vinden, omdat de nachtehjke straling tegen het hemelgewelf

niet geheel en al is buitengesloten.

Ten gevolge van dezen invloed zijn derhalve de toch reeds

zoo kleine verschillen nog als iets te groot te beschouwen.

De gezondheidstoestand wordt door den Heer Limburg beslist

gunstig geacht; koortsen komen voor, maar houden meestal

niet langer aan dan een of twee dagen en laten zich gemak-

kehjk door chinine bestrijden; buikziekten zijn niet endemisch

en lage temperaturen oefenen geen nadeeligen invloed uit op

den gezondheidstoestand.

Over het algemeen is er, wat deze betreft, weinig verscbil

te bespeuren in de verschillende maandeo : alleen k«men verkoud-

heden veelvuldig voor in de maanden Januari en Februari,

wanneer de temperatuursverschillen gering zijn, maar de voch-

tigheidsgraad hoog is.



Aardbevingen worden dikwerf waargenomen, altijd echter

van geringe intensiteit; gedurende het jaar 1898 werden 17

aardbevingen door den Heer Limburg aangeteekend.

Batavia, Januari 1899.



TWEE LICHTGEVENDE VISSCHEN VAN BANDA.

IRAK" lSweri batoe (heterophthalmus palpebra-

TUS LAC.) EN IKAN LeWERl AJER (HETEROPH-

THALMUS KATOPTRON BLKR. ?)

DOOR

A- G. VOBMKMAH.

Correspondent der Ron. Akademie van Wetenschappen.

Heterophthalmus palpebrals Lv< .

De Ikan leweri bairn ia een kort iaeeagedrongen visehje

met afgerondea rug en kalen, atompea kop, gegleufd voorhoofd

met vnj groote oogholten, donker zwartachtig bruin geklenrd en

voorzien van uiterat kleine schubjea. De tandjes zijn zeer fijo

en scherp en staan op den rand der kaken. De enkele ruggevin

bevat 22atralen, de staartvin 16, de aaravin 16, de buikvinnen
bevatten 6 en de boratvinnen 20 atralen.

By het achterhoofd begint een nj zijhjn-tepeltjea, die de

kromming van den rug volgt en bij den staart eindigt. Dew
tepeltjes zijn acherppuntig en ateken door de fraaie lilablauwe

kleur tegen de donkere grondkleur af.

Het mij gebrachte vischje is, gemeten van den bek tot het

uiterate einde van den staart, H cM. lang; bij het begin der

rugvm 2.9 cM. hoog en achter de kieuwdeksels 1.5 oM-

dik. De hoogte der enkele rugvin bedraagt bij den langateu

straal, dus op het midden, aiechta 1 cM De staart is »»"

geaneden en zoowel het bovenate ala het onderste gedeeite 1.2



cM. lang, eene lengte die juist overeenkomt met die vau den

eerstcn straal der aarsvin. Die der buikvinnen bedraagt 0.9

cM. en der borstvinnen 1 cM. ; deze zjjn aan de basis lila-

blauw gekleurd.

Geen vooruitstekende doorntjes vindt men aan den achter-

raud der oogholte.

Het meest intercssante is de aanwezigheid van een plat,

sehijfvorniig ovaal orgaan onder het oog, in de beenige oog-

holte geplaatst, dat bewegelijk is en aan de voorzijde op een

korte spil met de overige weef'sels verbonden is. Deze

schijf is aan de buitenzijde cromckleurig en aan de binnen-

kant, die naar het oog toegekeerd is, zwart. Het is deze

schijf die licht verspreidt, terwijl de visch juist over den

bovenrand heenziet en hij door het zwarte pigment aan de

binnenzijde dus geen last ondervindt van den door hem ver-

spreiden lichtbundel. Behalve de bewegehjkheid van het or-

gaan om den spil, waardoor het verborgen kan worden, be-

staat daartoe nog mogebjkheid door de aanwezigheid van een

zakvormig zwart vlies, aan den onderrand der oogholte, dat

bewegelijk is en over den liehtsehijf heen kan gesehoven wor-

den zoodat men, den visch tegen zonsondergang observeerende,

soms de liehtsehijf ziet en er anders weer niets van het orgaan

te bespeuren is. De lengte der liehtsehijf bedroeg bij het

onderzochte vischje 1.1 cM. dus bijna \/ T van het geheel, ter-

wijl de breedte 0.5 eM. bedroeg.

Heterophthalmiis katoptron Blkr!"

Hoewel het levende exemplaar van than Uwiri ajer dat mij

te Banda gebracht werd slechts weinig grooter was dan de

hierboven beschreven soort, zoo schijnt deze visch volgens de

teekening, die van deze soort in Bleeker's Ichthyologischen

atlas op plaat 355, tig. 1, voorkomt veel grooter te kunnen

worden, daar de lengte gemeten van den bek tot het uiteinde

van den staart op de plaat 19.5 cM. bedraagt.

Ook deze Uwiri heeft een kalen kop met stompen snuit

en een overeenkomstig lichtorgaan. De lichaamsvorm is ech-
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ter meer langwerpig en de kleur doakerbruinachtig, die by in

spiritus bewaarde exemplaren lichter wordt. Beide soorten

hebben fijne scherpe tandjes aan de kaken.

De rugvinnen zijn hier echter geheel anders. Op de schei-

ding tusschen het rug- en buikgedeelte treft men een verheven

kjn aan zonder tepeltjes. Slechts met behulp van een loupe

zijn aan de sehubbetjes, die het voorste gedeelte dezer lijn

bedekken, rudimentaire, naar achteren gerichte stekeltjes waar

te nemen.

In tegenstelling met de yorige soort vindt men bij de

IMwiri ajer twee rugvinnen, een voorste kleinere met 5 stralen,

en een achterste grootere met 13 stralen. Aan de ingesneden

staartvin telde ik 20, aan de aarsvin 11, aan de buikvinnen

5 en aan de borstvinnen 17 stralen. Zoowel de achterste

rugvin, als de aarsvin en ook de borstvinnen bezitten ecu oog-

vormig, helder doorschijnend ylekje in het vliea tusschen de

stralen, terwijl zij even als de staartvin con lichter gekleurl

randzoompje vertoonen. Bovendien vertoont de Bandasche

tewhi ajer aan den achtcreten rand dcr oogkas, liovcn het

uiteinde der lichtschijf, een nj naar voren gerichte stekeltjes

die allengs in grootte verminderende tot bij het achterhoofd

reiken. Al deze laatste kenteekenen worden op de plaat

van Bleeker gemist, reden waarom ik acbter den naam

een vraagteeken plaatste, daar de mogehjkheid bestaat dathet

door mij beschreven exemplaar tot eene zeer na aan H-

katoptron verwante soort behoort. Mocht dit bij nader onder-

zoek bhjken juist te zijn, dan stel ik voor aan de soort den

naam H. lucifer te geven.

De lengte van het onderzochte exemplaar bedroeg 9.7 cM.

gemeten van den bek tot het bovenste uiteinde der staart; de

hoogte bij het begin der achterste rugvin was 2.!> cM. en de

dikte achter de kieuwdeksels 1.9 <M. Ih- lrmjte der lichtecb#

is 1 cM. bij eene breedte van 0.5 <M. 11,-t orgaan is dus in

verhouding tot de grootte van den risen kleiner dan dat van

den leweri batoe.

De lichtschijf is even als bij deze beweegbaar em een spilj
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aan het voorste einde aanwezig, doch om de schijf te bedekken,

schijnt de visch deze niet in een zakje te schuiven zooals de

vorige, doch haar om te kantelen, waardoor de zwart gepig-

menteerde binnenvlakte naar buiten komt te liggen.

Zoowel de H. palpebratus als de H. katoptron zijn reeds

lang bekend, doch omtrent het doel van het eigenaardige

orgaan dat ik lichtschijf genoemd heb, verkeeren de ichthy-

ologen tot dusverre in onzekerheid. Pallas heeft in het laatst

der vorige eeuw de leweri batoe, zonder vermelding van den

inlandschen naam, beschreven als Spams palpebratus van Am-

boina afkomstig en het oog met het orgaan als : „oculis ochra-

ceis, valvula libera flavescente munitis."

Lacepede, die deze soort later onder den naam van Rodiaiius

18 beschreef, beschouwde het orgaan als bestemd om

de oogen tegen te scherp licht te beschermen, wat Bleeker,

aan wien wij den geslachtsnaam Heterophthalmus verschul-

digd zijn, ten rechte betwijfelde.

De leiverPs zijn vischjes die men niet dan bij navrage te Banda

verkrijgen kan. Bleeker, die op zijne reis door de Molukken

in 1855 in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer

van Twist ook Banda bezocht, woonde een vischpartij bij op

het rif dat zich tegenover Neira en den Goenoeng-api langs

Lonthoir uitstrekt. Een tachtigtal vischsoorten werd bij die

gelegenheid bemachtigd, doch in het overzicht van de visch-

fauna der Molukken, dat hij aan het slot zijner bekende reis-

beschrijving geeft, ontbreekt het geslacht Hehr>>i •

(Bodianus, Spams) geheel.

Zelf ware ik, tijdens ik in Augustus 1897 een week te Banda

doorbracht, er niet toe gekomen navraag naar die vischjes

te doen, wanneer ik niet in 1890 in de Preanger kennis gemaakt

had met den heer A. E. Bruin ier, een welbekend ingezetene

van Banda, die indertijd veel aan vischvangst deed uit lief-

hebbenj en mij o.a. details mededeelde van het gebruik der

lichtschijven van de leiverPs om groote visschen te vangen.

Hoewel ik den mij opgegevene inlandschen naam niet in
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BLEEKERfi publicatie's heb aangetroffen, zoodat mij destijds elke

aanwijzing ontbrak om tot de kennia der soortnaam te komen,

zoo interesseerde het verhaal mij toch genoeg om bij mijn komst

te Banda navraag te do en.

Aan den beer H. Schilling, mede-eigenaar van bet notenperk

SUmonuxtl, had ik het te danken dat ik in het bezit kwam van beide

leiveri-soorten in levenden staat. De vischjes zwommenineen

grooten wijdmonds-stopflesch met zeewater gevuld onrustig rond,

den kop steeds tegen den wand stootende, de cremekleurige oog-

schijf nu eens zichtbaar dan weder geheel verborgen. Eerat

bij het invallen van den avond kwam het lichtgevend vermo-

gen van het orgaan meer en meer tot zijn recht, toen

het vischje in een van binnen wit geemailleerden emmermet

zeewater overgebracht was. Toen was waar te nemen dat

iedere schijf een bundel blauwachtig-groen licht uitstraalde

op de wijze van een zoeklicht, terwijl de oogen van den visch

zich steeds in het donker bevonden. Wat intensiteit betreft,

zoo kwam het overeen met dat hetwelk een menigte licht-

kevertjea (koneng kon'eng) verspreiden; echter was het constant,

terwijl het licht dier kevertjes maat houdt met de ademha-

ling en dus rhythmisch onderbroken wordt. Evenals de elec-

triciteit van den eidderaal, zoo houd ik het licht der lewtri

al8 een gevolg der stofwisseling.

De Bandasche visschers gebruiken de lichtschijf, die zich

gemakkehjk by den spil verwijderen laat, als lokaas om

's nachts groote visschen te vangen. Het lichtgevend vermogen

der schijf blijft voor die van leweri batoe een voile nacht

bestaan, terwijl dat van de schijf der Uweri ajer slechts eenige

uren duurt, waarna de schijf vervangen moet worden. Bij

het lospellen van een lichtschijf in de avonduren bleven de

toppen mijner vingers eenige oogenblikken lichtgevend.

De visschers hechten de lichtgevende schijf op 1 voet af-

stands van de haak waaraan het aas bevestigd is, aan het

koperdraad van het onderste gedeelte der hjn waarmede zij op

vangst uitgaan, om op 7—11 vadem diepte, buiten de baai,

te visschen.



Groote visschen komen op het lichtje af en zien dus bet aas.

De lewtri batoe zwemt steeds paarsgewijze, de tiiveri njer

daarentegen in scholen van 300—400 stuks, gelijk 's nachts

van uit de visschersprauwen te zien is, beide soorten echter

op eenige diepte onder de oppervlakte der zee.

Een microscopisch onderzoek der bloednjke lichtechijf asal

zeker hoogst interessant zijn.

Jammer dat tijd en gelegenheid mij ontbraken ora naspo-

ringen te doen naar de levenswijze der leweris. Uit het teit

dat groote visschen 's nachts op het licht afkomen dat de aan

den lijn gebonden lichtschijf verspreidt, moet afgeleid worden
dat zij dit ook bij voorkomende gelegenheid op de icu-rrl

zelve zullen doen. Vermoedelijk kunnen deze zich bij het ont-

dekken van vervolgers middels het gezicht dan wel door

middel van het gehoor, aan de vervolging onttrekken, door

hun toestel even als een dievenlantaarntje te sluiten, hetzij door

omwenteling van het orgaan, als bij de Uweri ajer, dan wel door

het in den zak te doen dalen, als bij leueri batoe.

Het bestaan van dit lichttoestel moet echter den visch zelve

ten nutte komen (utiliteits-principe) en het is dus niet ge-

waagd te veronderstellen dat ook kleine zeedieren 'a nachts

op het licht afkomende, hierdoor een gemakkelijke prooi der

(euf'-ri's worden.

Intusschen ben ik zeer benieuwd hoe het bestaan van zulke

uitmuntend georganiseerde lichtorganen bij visschen die nabij

de zeeoppervlakte leven, uit een Darwinietisch oogpunt van

evolutieleer zal verklaard worden.

Batavia, 15 Februari 1899.







A. YULCANISCHE UITBARSTINGEN.

I. UlTBARSTING VAN DEN IiAMONGAN.

a. Telegram van den Resident van Probolinggo aan Z. Ex.

den Gouverneur-Generaal, dd. 6 Februari 1898.

„Gisteren namiddag half twee hevige uitbarsting Lamongan

uit nieuw gevorrade krater aan den voet van den berg; in

het koffie-reserveterrein Goenoeng ke'nek groote ontsteltenis

by nabijwonende bevolking, die met gezin en vee de dessas

Papringan en Soemberpetoeng verliet ; berg werkt voortdurend

hevig, braakt vuurmassa van steenen, gruis en zand uit. Geen

direct gevaar als toestand niet verergert, geen persoonlijke

ongelukken, schade alleen aan koffie-plantsoenen."

b. Assistent-Residmt van Loemadjang aan den Resident

van Probolingo, dd. 7 Februari 1808.

„In den morgen van 5 dezer te 9 ure, kwam de Petinggi

van de dessa Papringan in de Controleurs-woning te Klakah

en berichtte, dat den vorigen dag in de jonge koffietuinen en

in het reserve van Goenoeng kSnik een zeer lange spleet in

den grond was ontstaan, waaruit rommelende en dreunende

geluiden opstegen, terwijl de bodem trilde, en dat de dessalie-

den, die in den tuin werkten, het werk gestaakt hadden.

„Daar ik met den trein van 11 uur dien dag voor de po-

litierol weer naar Loemadjang terug moest keeren, droeg ik

den Controleur, A. Ardesch, een plaatselijk onderzoek op.

„Hij bevond geheel juist wat de petinggi van Papringa*

had gerapporteerd en zag niet een lange spleet, maar een

reeks van spleten in versehillende richtingen, die het aanzien

hadden van een spinneweb. Ook hoorde hij de geluiden en

voelde de dreuningen van den bodem.
„De Controleur reed de tuinen van Goenoeng kenik geheel

door, maar vond niets anders meer, wat zijn aandacht trok.

Daarop keerde hij naar Klakah terug.

„Nauwelijks aan de Controleura-woning te Klakah vanzijn
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paard gestegen hoorde hij een zwaren knal en uit de achter-

galenj van zijn woning naar den berg ziende, zag hij een

reusachtige zwarte kolom gevolgd door vuurniassa's aan den

voet van den berg opstijgen. Bhjkbaar was de gespleten grond

uit elkaar gebarsten en hadden de vulkanische producten zich

met geweld een uitweg gezocht.

„De hemel was onmiddellyk in diepe duisrcrnis u'ohuld.

Een modder-regen, bestaande uit zwart shjk, asch en zan.l

viel neder, en ongekende warmte was waar te nomon.

„Na mij telegrafisch te hebben gewaarschuwd, vertrok de

Controleur weer onmiddellijk naar de plaats des onheils en

zag hij dat op dezelfde plaats waar hij een uur te voren de

genoemde verschijnselen had waargenomen zich een kolossale

krater had gevormd die veel vuur uitbraakte, bestaande uit

wit- en rood-gloeiende sintels van verschillende afmetingen.

„In buitengewoon korten tijd had zich ora den krater een

berg gevormd, die steeds zichtbaar in hoogte toenam.

„Ik spoedde mij met postpaarden naar Klakah om persoon-

lijk in loco een onderzoek in te stellen.

„Te Klakah gekomen, vond ik de bevolking geheel ontsteld

over wat zij had bijgewoond en geheel in angst omtrent wat

nog zou kunnen gebeuren.

„Het geschreeuw en gehuil van vrouwen en kinderen, het

voortdurende slaan op de tontong allerwegen in den omtrek,

de vreeselijke duisternis waarin alles gehuld was, dat alles

maakte den toestand van angst en ontzetting niet beter. De

dessa's die het dichtst bij de eruptie-plaats liggen zijn Soem-

berpetoeng en Papringan en spoedig was de weg vol met dessa-

lieden, die hunne vrouwen, kinderen en vee in veiligheid

brachten naar Klakah, alwaar ze op den passar een veilig

onderkomen vonden.

„Ik vond het noodig dienzelfden avond naar de plaats der

uitbarsting te gaan, ten einde te zien, of er werkelijk gevaar

bestond dan wel mocht worden aangenomen dat, naar men-

schelijke berekening althans, de toestand voorloopig wel niet

zou veranderen.
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,We bestegen den Goenoeng MnSk en van af het hoogste

punt van dien bergrug, die zich zachtglooiend met de helling

van den Lamongan vereenigt, deed zich een verschrikkelijk

natuurtooneel voor ons op.

„Voortdurend, nu eens heviger dan weer wat minder, werden

gloeiende vuurmassa's, bestaande uit gloeiende steenen en sintels

uit den nieuwen krater hoog in de lucht opgeworpen, die bij de

groote stilte recht naar beneden vielen en soms in gloeiende

stroomen over den rand van den krater naar beneden stortten.

„Geen andere geluiden dan dat als van een locomotief in

voile vaart en van het gekletter der neervallende steenen

werden gehoord en geen dreuningen van den grond, noch

aardbevingen zijn waargenomen.

„De middellijn van den nieuwen krater schat ik op een paar

honderd meter. In den vroegen morgen van den 6en dezer

gingen we nogniaals naar het terrein, teneinde de verwoesting

in de koffietuinen en in de koffie-reserveterreinen in oogen-

ic werking van den berg was even hevig als den vorigen

avond. Het viel ons op, dat in de richting van den top van

den Lamongan een nieuwe berg was opgeworpen, veel hooger

dan die gevormd door de eerste eruptie.

„De koffietuinen en het aangrenzende bosch gaven een treu-

rigen aanblik. De bladeren waren alle vaalbruin gesehroeid,

het lange gras lag verflenst als plat getreden op den grond,

in de richting van af den top.

„Een onaangename geur van verschroeid en gebraden groen

vervulde de lucht

„Blijkbaar heeft zich bij de eerste uitbarsting een stroom

kokend water of heete stoom over den bodem verspreid.

Anders is de eigenaardige toestand van het gras op den

bodem, in verband met de richting waarin het lag neergedrukt
niet te verklaren.

„In verband met de gesteldheid van het terrein kon worden
gezegd, dat er geen direct gevaar bestond voor de naast bij-

gelegen dessa's Soemberpetoeng en Papringan.
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„De bevolking scheen dit ook in te zien. Ten niinste in den

vroegen morgen van den 6en keerden alien naar hunne haardste-

den terug en wachten nu verder af de dingen die komen

zullen. De eruptie heeft geen andere schade toegebracht dan

aan koffieplantsoen en koffie-reserveboschgronden.

„Het zonderlinge van de eruptie is dat die plaats had niet

uit den top maar uit een nieuwen krater aan den voet van

den berg, in de glooiing tusschen den Lamongan en den Goe-

noeng kinik, op een hoogte boven zee van niet raeer dan 300

a 400 Meter, terwijl de Lamongan zelf 1650 meter, en de Goe-

noeng tenth 430 Meter hoog zijn.

„Zooal8 bekend is, heeft de vulkaan Lamongan vdor Sep-

tember 1896 geregeld gewerkt en dagelijks een vuuratrooni

uit haren krater ontlast. In die maand had een groote uit-

barsting plaats doch sedert heeft de geregelde ontlasting van de

vulkanische massa's uit den krater opgehouden.

„Het is niet onmogelijk dat de oude krater is verstopt geraakt

en de vulkanische stoffen en gassen, geen anderen uitweg vmden-

de, zich met geweld door de aardlaag hebben heen gewerkt.

„Wanneer men een blik op de kaart werpt, dan ziet men

dat in een ongelijke kromme lijn rondom den voet van den

Lamongan zich een aantal meertjes bevindt, omsloten door

min of meer hooge wanden b. v.: Ranoebedali, Banae Klahah

(by de Controleurs-woning) Ranoepakis, Ranoe Lading, Ranoe

woeroeng, Ranoe logong en andere.

„Die meeren zijn oude kraters, die hun ontstaan eveneens

aan dergelijke erupties hebben te danken, en ik stel mij voor

dat, wanneer de tegenwoordige nieuwe krater eens zal zijn

uitgebrand, daar een dergehjk meer zal gevormd worden.

„Op de topografische gekleurde kaart is de plaats van den

nieuwen krater gemakkelijk te vinden.

„Op den Goenoeng henik staat een triangulatie-pilaar, waar-

bij als hoogte-cijfer 430 M. is vermeld. Trekt men van daar

een rechte lijn naar den krater van den top, dan heeft men

op ongeveer 1/3 van de lengte van de lijn, gerekend van af

die pilaar, de plaats van de tegenwoordige eruptie.



„Ofschoon, zooals de stand van zaken zich op hei oogenblik

laat aanzien, er geen direct gevaar bestaat, is de toestand toch

ernstig genoeg en blijft het altijd mogelijk dat opandere,nog

lagere plaatsen midden in de nabijgelegen dessa dergelijke

nitbarstingen zich herhalen.

„De Controleurs-woning ligt linea recta slechts op een af-

stand van ongeveer 3 palen van den nieuwen krater en de

gesteldheid van het terrein, palen ver in den omtrek, is van dien

aard, dat zij alles behalve geruststellend mag worden genoemd.

„In den toestand is tot heden nog geen verandering geko-

c. Controleur van Klakah aan den Assistent-Resident van

Loemadjang, dd. 6 Februari 1898.

„Ingevolge uwen mondelingen last van heden, heb ik de

eer UwEGr. het ondervolgende rapport omtrent de eruptieaan

den voet van den Lamongan te rapporteeren

:

„Reeds Donderdag 3 Februari in den avond hoorden de

bewoners van de dessa Papringon een onderaardsch gerommel,

nu en dan vergezeld van aardschokken ; een dezer schokken,

ongeveer 11 uur 's nachts, werd tot Klakah toe gevoeld.

„Deze verschijnselen duurden Yrijdag den geheelen dag door.

Vrijdag-avond, plus minus 6 uur, toen een der bowoners van

de dessa Papringan van zijn aren-boomen, gelegen in het bosch

en in het koffie-reserveterrein Goenoeng kindk ten oosten van

genoemde dessa en ten Westen van den Lamongan gelegen,

naar huis terugkeerde, merkte hij in den bodem van genoemd

bosch een spleet op, terwijl zich aldaar een onderaardsch gerom-

mel deed hooren.

„Thuis gekomen rapporteerde hij dit aan den Petinggi van

Papringan. Deze waarschuwde den koffiemandoer van Goe-

noeng kSnik, waarna zij zich 's morgens vroeg naar bedoelde

plaats begaven. Den geheelen nacht had het gerommel aan-

gehouden en waren de dessabewoners niet ter ruste gegaan.

„De Petinggi bevond het rapport juist, en kwam toen daar-
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van aan UwEG. en mij kennis geven. Op uwen last, dat was

Zaterdagmorgen 5 Februari ongeveer 11 uur, begat' ik mij,

vergezeld van eenige Inlandsche hoofden, naar de bedoelde

plaats.

„Deze was gelegen aan den W-voet van den Lamongan,

daar waar de koffie-aanplant 1897/98 van de dessa S<>n,tl>,r-

petoeng grenst aan het reserve-bosch van liet koffie-complex

Goenoeng Hne'k.

„Het was een met zwaar opgaand hour l>c><:r<K>id dal, tusschen

den Lamongan en den Goenoeng knn'k; werkolijk vond ik den

grond daar doorploegd met schouren van 1 —2 d.M. breedte

elkaar in alle richtingen kruisende; de spleet, welkc beteerai

opgemerkt was, liep in hoofdzaak 0.—W. Een voortdurend on-

deraardsch gerommel deed zich hooren, en daartusschen onop-

houdelijk zware knallen, die den bodem hevig deden schudden;

door de ontstane spleten scheurden de boomwortels en ook door

opheffingen of verzakkingen van den bodem vielen groote boo-

„ Enkele knallen en schokken waren zoo sterk, dat zij, ver-

mengd met hevige geraas der omvallende woudboomen, de

paarden deden schiehtig worden en enkele der mij vergezellende

dessahoofden deden wegloopen, indien ik hen niet had tegen

gehouden.

„De spleten waren van verschillende diepte, doch door den

steenachtigen ondergrond waren zij moeilijk te peilen.

„ Dampen, gassen of heete lueht ontsnapten er niet uit en

was ook de bodem er van niet warm.

„Toen mij gebleken was, dat deze plek, waar de werking

van het onderaardsche vuur zich opeobaarde, slechts een op-

pervlakte van eenige bouws besloeg, en daaromheen de schokken

en geluiden veel minder of zelfs nihil waren, keerden wij door

den tuin Goeneng ke'nek naar huis terug.

„ Enkele aren-tappers, welke ik in het bosch ontmoette,

waarschuwde ik om voorzichtig te zijn en op de vallende boo-

men te letten. In de koffie-plantsoenen waren nog vele lieden

aan het werk ; daar het ongeveer 1 uur was en zij reeds naar



huis keerden, en ik in den tuin zelf weinig of geen schokken

voelde, achtte ik hefc niet noodig hen te waarschuwen, zelf

niet vermoedende hetgeen stond te gebeuren.

„Aangezien de tuin plus minus 4 paal van de Controleurs-

woning verwijderd is, reed ik in ongeveer een half uur naar

huis en kwam aldaar ongeveer te half twee aan. Juist van

mijn paard gestegen zijnde, hoorde ik een zwaren knal en

onder een oorverdoovend geraas, steeg ait de zoo juist door mi}

bezochte plek een reusachtige kolom stoom, rook en aschom-

hoog, waarin zich van onderen vurige vlammen vertoonden.

„Aangezien een gedeelte der dessa Papringan plus minus

1 paal ten Westen, en het gehucht Bertja van de dessa Soem-

berpetoeng plus minus 1£ paal ten Noorden van het eruptie-

terrein gelegen zijn, en ik gevaar voor de bewoners vreesde

en den omvang van de uitbarsting niet kennende, telegrafeerde

ik UwEG. en begaf mij direct opweg naar de plaats van het

onheil, na alarm op de kentongan te hebben laten slaan.

„Een halve paal van Klakah ontmoette ik reeds drommen
van vluchtelingen, alien radeloos van schrik; plotseling, het

was reeds dadehjk vnj donker geworden, werd het bijna toraal

duister en regende het modder. Hoe verder ik kwam hoe

grooter de wanorde der verschrikte dessalieden was. Hen zoo-

veel mogelijk tot kalmte aansporende, reed ik verder totdat

ik op ongeveer 1| paal van het laatste gehucht van de

dessa Papringan genoodzaakt was om een aldaar staand huis

binnen te vluchten voor een regen van steenen en sintels ter

grootte van een hazelnoot en grooter. Toen deze steenen-re-

gen, welke ongeveer 10 minuten duurde, gepaard met een

zwaren regenbui, voorbij was, kwam de Petinggi van de dessa

Tegalrandoe mij achterop en reden wij verder; aan den in-

gang van de dessa Papringan ontmoetten wij dit dessahoofd

en het ik dien achter om zijne dessagenooten te helpen.

*Toen ging ik verder en gebood nog iemand uit het laatste

huis dezer dessa mij te volgen, daar ik de plaats van de uit-

barsting zoo dicht mogelijk wilde naderen om, zoo het kon,

den omvang van de ramp vast te stellen. Dit had groote moeite



in, en moest ik daartoe ruij op mijn Controleur-zijn beroepen.

De lieden waren doodelijk verschrikt en daar alle hun huis-

genooten gevlucht warea, wilden zij hun huis niet alleen laton.

Een kampongbewoner ging eindelijk mede.

„De regen was minder geworden, evenals de duisternis. en

ondcniiinlsii'lii' gelniden en/., won Ion bijna niet nicer gchoord.

dien berg naar boven.

„Van den top had men voorheen een fraai uitzicht naar het

Oosten op den Lamongan. De O.-helling van den d'oenoeng

is vrij steil, met koffie beplant, welk plantsoen zich aan den

voet voortzette, begrensd door het gereserveerde boaoh, waar-

achter de Lamongan otnhoog rees.

„IIoe was evenwel de aanblik van ditdal verandenl ! Waar

Yoorheen de koffietuin aan het bosch grensde, verhief zich een

bruin gebrande berg van plus minus 50 M. hoogte, met een

bijna zuiver rimrvonniiren krater van ongeveer 200 M. middelhjn.

Alleen aan de O.-zijde, de kant van den Lamongan, was de ring-

vorm verbroken en de rand onregelmatig, deze brokkelde voort-

durend af en liet dan als een waterval van gloeiende hteenen zien.

Er kwam slechts een fiauwe rook uit den krater. In een kring

van ongeveer 300 If. was de grond bruin gebrand, uit spleten

stegen voortdurend dampen en vurige gassen op, en staken

uit dien bodem slechts brandende en half verkoolde boomen

omhoog. Op verderen afstand van plus minus 30(> M. was de

plantengroei geheel gedood door een regen of vloed van kokend

water. De bladen der koffieboomen en het gras waren als

gekookt, terwijl dit laatste hier en daar plat tegen den grond

lag, alsof er een bandjir overheen was gegaan. Dit alles was

bestrooid met vuistgroote lava-sintels. Daar de krater niet

werkte, gingen wij naar beneden ; ik probeerde den pas gevorm-

den berg zoo dicht mogelijk te naderen, doch overal gaten in

den grond ziende, waarin vuur, keerden wij terug en ontmoet-



ten eenige lieden der dessa Soemberpetoeng, die een hunner,

welke in den tuin gewerkt had, vermisten. Wij vonden den

man niet, die echter later bleek langs een anderen weg naar Ms
te zijn gekeerd. Een oogenblik daarna kwam de Wedono, met

den Assistent-Wedono van Ranoe-joso en de noodige hulp op

het terrein. Hij vertelde mij, dat men in Klakah een zwaren

modderregen, vermengd met boombladeren had gehad, en een

vurigen rook had gezien, dat de dessa vol vluchtelingen

uit de dessa's Tegal en Papringan was, en dat hij daarop

onmiddellijk mij achterna was gegaan. Wij bleven tot onge-

5 uur 's avonds op het terrein, en daar alles bij hetzelfde en

stil bleef, keerden wij terug. Vele dessalieden waren reeds

teruggekeerd en vele ontmoetten wij nog onderweg. Evenna
mijn thuiskomst kwam UwEG. te Klakah.

„Tot ongeveer 7 uur 's avonds scheen de toestand hetzelfde

te blijven, totdat er wederom een hevige eruptie plaats had,

die aanhoudend kolossale vuurzuilen in de lucht wierp en schrik

en ontsteltenis onder de in do nabijheid wonendo dcssa-lieden

veroorzaakte. Spoedig deed zich dan ook weer het alarmsoin uit .

de naburige dessa's hooren en had weer een algemeene vlucht

plaats. Het tegemoetgaan van den nacht maakte de dessalieden

nog angstiger dan des middags, en werd de vlucht meer plan-

matig doorgezet. De lieden van Papringan en Soemberpetoeng
vluchtten naar Klakah, alwaar UwEG. hen i

deed onderbrengen. De bewoners van Soemberweringin vlucht-

ten naar Doeren en Salak.

„Nadat door UwEG. de noodige maatregelen voor een be-

hoorlijke politie en bewaking der ledigstaande huizen en ook

van de verzamelde vluchtelingen getroffen waron, begaven wij

ons naar Goenoeng kenek, naar het punt des middags om 5 uur

door mij en den Wedono bezocht. Nu bleek het dat de toe-

stand van den krater zich eenigszins gewijzigd had. Uit den

eereten krater was de lavamassa gepuild, welke deze bijna

geheel gevuld had. Het midden dezermassa was witgloeiend
en in voortdurende beweging; de soms zeer hoog uitgeworpen
lavasteenen hoopten zich om dit punt op; het was met het
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bloote oog duidehjk zichtbaar, dat bij elke uitbarsting der

gloeiende massa, zich als het ware een verhooging op de voor-

gaande vormde, terwijl tevens dit kokende middenpunt zich

in de richting van het Westen naar het Oosten d. i. naar den

Lamongan toe, verplaatst had en zich nog scheen te verplaat-

sen. Het had zich van af 7 uur wel reeds ruim een M. van

den eersten W.-kraterrand verwijderd.

„Stroomen van lava of van gloeiende steenen waren niet

te zieD, zoodat oogenblikkelijk geen vrees voor gevaar be-

hoefde te bestaan. Zooals UwEG. uit uw bezoek op het

eruptie-terrein van heden morgen gebleken is, heeft de toestand

zich niet aanmerkelijk gewijzigd en schijnt alle gevaar geweken

te zijn en zijn de dessa-bewoners van Papringan en van Soem-

berpetoeng weer in hunne dessa's teruggekeerd. Alleen steeg

uit den krater van den Lamongan zelf een vnj zware rook-

kolom op. Het grootste gedeelte der dessa Papringan loopt

waarschijnlijk in het geheel geen gevaar meer. Alleen indien

de uitgeworpen massa zich verplaatst naar het N., kunnen er

zich gevaren voordoen ; deze massa kan dan komen in een in W.-

richting loopend ravijn, dat uitmondt in de kali Papringan,

en zou zoo tot in de dessa Ranoepakis kunnen komen, erven

en bouwvelden verwoestende ; nog verder Noordelijk zou het

te voren genoemde gehucht Bertja (Soemberpetoeng) gevaar

kunnen loopen en het vuur een in N.-richting loopend ravijn

kunnen volgen tot in de dessa Ranoebedali. Indien er later

een stroom naar het Zuiden mocht ontstaan loopt de koffie-

aanplant van de dessa's Klakah, Melaivang, Tegalrandoe, Pa-

pringan en Soemberweringin gevaar, benevens een deel van

de dessa Papringan dicht bij de Ranoelading gelegen, en de

dessa Soemberweringin

.

„De bewoners der omliggende dessa's zijn heden ochtend

zooveel mogelijk gerold en bleken er geen personen vermist

te zijn, ook niet van hen, die op het oogenblik van de uit-

barsting in den koffietuin werkzaam waren.

„Wel hadden enkelen angstige oogenblikken uitgestaan door

neervallende steenen en den gloeienden stoom.



„De aangerichte schade bepaalt zich tot de ondervolgende:

van de dessa Soemberpetoeng aanplant 1897/98 en 1/2 van die

van 1896/97; dessa Ranoebedali een van 1890/91 en een van

1891/ 92, en van aloen-aloen de aanplantingen 1891/92 en'93

alles te zamen 32.963 boomen of ruim 16£ Bouw; aan bouw-

velden der bevolking was geen schade toegebracht tot dusver."

Klakah, 7 Februari 1898, 3" nm.

„Zooeven van eruptie-terrein teruggekeerd, werking krater

minder, doch er is veel lava uit den grond gepuild, en deze

vormt twee stroomen, een in de richting ravijn Paprin$<$

(naar net Westen) en een in Zuidelijke richting naar tuinen

Tegulntmlon, Klakah, Mlairaag en ra/jringanvn richting dessa

Soembenceringin (Banoelading).

„Snelheid plus minus 2 M. in bet uur ; voorloopig nog geen

direct gevaar, doch ongerustheid onder de bevolking.

„Het restant tuin is nu geheel verwoest.

"

d. Assistent-Itesident van Loemadjang aan den Itetident

van Probolinggo, dd. 15 Februari 1898.

„Ten vervolge van mijn schrjjven dd. 7 dezer No. 462a 36,

heb ik de eer UHEdG. beleefd mede te deelen, dat de twee

lavastroomen uit het nieuwe eruptie-punt beiden tot staan zijn

gekomen. Die in westehjke richting heeft slechts een twintig-

tal meter afgelegd, die in zuidelijke richting ongeveer 300,

en is tot stilstand gekomen op een geringen afstand aan den

Noordkant van de bedreigde koffie-aanplantingen van de dessa'a

Tegalrandoe en Mlawang, doch heeft het reserve-bosch over

dien afstand ter breedte van plus minus 150 Meter geheel

verwoest en bedolven.

„Een krater is niet meer te zien, doch nog slechts een

bergje rookende steenen en nergens dreigt meer eenig gevaar.

De Lamongan rookt nu en dan zwaar uit den ouden krater.

Het aantal koffieboomen dat verwoest is zal UHEdG. spoedig

opgegeven worden."



II. Verhoogde werking van den Smeroe.

Resident van Pasoeroean aan Z E.i

Generaal, dd. 28 Februar

den Gouremeu

1898.

Ik heb de eer ter kenn

dat in den nacht van

sse van Uw
den 23en oj

Excellence te

den 24en dezer ';:;:,;;;

verhoogde werking van den Smeroe i

„Er werd toen namelijk aanhoudend lava dooi den vulkaai

uitgeworpen, die in zuidehjke richting van den top vloeide.'

III. Verhoogde werking van den Vulkaan op Ternate.

De Heer C. H. L. Baelde, arts, officier van gezondheid

l
ste

kl., schrijft uit Ternate, dd. 28 Mei 1898, aan het Obser-

„Met de regenwaarnemingen over deze maand zal ik aan

Uw adres verzenden een fiesehje asch, die in den nacht van

22 op 23 Mei jl. in vnj groote hoeveelheid gevallen is.

„Sints den 14den Mei vertoont de berg alhier verhoogde

werking, hoewel thans gelukkig aan 't verminderen.

„Ik zond u de asch omdat het mij trof, dat ze buitengewoon

(Het fleschje is aan het Bureau van het Mijnwezen gezonden).

a. Assistent-Besident van Gorontalo aan den Resident

van Menado, dd. 3 Mei 1898.

„Ik heb de eer UHEdG. niede te deelen, dat op den 10dea

April jl. des namiddags op het eiland Oena-Oena in de bocht

van Tomini aardschuddingen zijn begonnen, die den eersten

dag voile 24 uren aanhielden met slechts een tusschenruimte

van een kwartier rust; deze schokken gingen vergezeld van

hevige slagen als afgeschoten kanonnen, die op ongeregelde

tijden telkens door voorkwamen, zonder dat ergens eene vul-
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kanische eruptie kon worden geconstateerd ; de plaats dier

slagen kon niet worden bepaald, daar men naar het Oosten

gaande, waar die slagen werden gehoord, ze, daar aankomende,

hoorde van het Westen De daarop volgende dagen duurden

deze aardschuddingen voort, doch langzamerhand met grootere

tusschenpoozen van rust en nog steeds vergezeld van zware

rommelingen, die minder zwaar en minder menigvuldig werden.

„Bij mijn bezoek aan het eiland op den 22 April jl. hadden

de onderaardsche rommelingen nog niet opgehouden, maar

hadden nog, als verwijderde donderslagen, gedurende twee

seconden telkens om het half uur plaats. Gedurende een dier

rommelingen werd des ochtends om half twaalf op het zwa-

velveld een lichte horizontale beweging waargenomen.

„Dit zwavelveld bevindt zich van de kampong aan het

strand ongeveer 2 uren gaans opwaarts, meestal de bedding

van het stroompje volgende, dat eerst geen, daarna koud en

vervolgens warm water bevat. Volgens de ingezetenen is dit

zwavelveld, dat plus minus 100 M 2
. groot is, in de laatste

15 jaren ruim een Meter gezakt, terwijl de bodem daar steeds

goed warm is en op enkele plaatsen kleine solfataren voor-

komen. De temperatuur dier solfataren en van het wegstroo-

mende water in de nabijheid was bijna 150° F. De bewoners

van het eiland hebben nog nimmer uitbarstingen geconstateerd,

maar in vroegere jaren wel kleine aardschuddingen en ver-

wijderde rommelingen, in mindere mate als in April 1898.

„Door het langdurig aanhouden der aardschuddingen is het

3/4 gedeelte der bevolking met kleine prauwen uitgeweken

naar Togean, waar ik hen heb trachten gerust te stellen en

tot terugkeer naar hun eiland heb aangespoord.

„Bij mijn bezoek waren er op het eiland Oena-Oena plu8

minus 150 personen achtergebleven".

b. Assistent-Eesident van Gorontalo aan den Resident

van Menado, dd. 9 Mei 189*.

Ten vervolge mijner missive van den 3d,n dezer No. 855/39,



heb ik de eer UHEdG. mede te deelen, dat om 1 are in

den nacht van 1 op 2 dezer op het eiland Oena-Oena door

ons een groote, zwarte onbeweeghjke rookkolom werd waar-

genomen.

Kapitein Kramer van de Tomini rapporteert, dat lay op

den middag van den 3 den Mei het eiland Oena-Oena naderende,

aldaar zulk een hevige uitbarsting, gepaard met uitvverpon

van steenen en asch en met knallen als kanonschoten waar-

nam, dat er bij geen mogelijkheid te ankeren viel. Buiten

het eiland eenige blotto's met vluchtelingen van Oena-Oena

aantreffende, vertelden deze dat die hevige uitbarsting dien

ochtend was begonnen en alle personen het eiland hadden

verlaten om naar Togean te vluchten. Doorstoomende naar

Parigi had kapitein Kramer nog onderweg zooveel aschregen,

dat de zon dien dag niet te zien was. Drie dagen later te

Oena-Oena terugkomende en aldaar ankerende, werd geen

enkel persoon meer op het eiland gevonden; de uitbarsting

hield nog steeds door aan, doch slechts een weinig aschregen

viel daardoor neer.

c. Resident van Menado aan Z. Ex. den Gouverneur-

Generaal, dd. 7 Juni 1898.

„Ik heb de eer Uwe Excellence eerbiedig mede te deelen,

dat volgens ontvangen bericht van den Assistent-Resident van

Gorontalo aldaar den ll en Mei j.l. 's avonds ten half 11 ure

een tweetal schoten, vergezeld van luchttrillingen, waargeno-

d. Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden aan Z. Ex.

den Gouverneur-Generaal, dd. 4 JuJi 1898.

„In den vroegen ochtend van den 16 e" Juni jL viel te

Dongala een fijne aschregen, terwijl den 20en d. a. v. des nachfcs

ten kwart voor twee ure aldaar drie schoten werden waar-

genomen, gelijkende op die van zware kanonnen.

„Tussehen het eerste en tweede geluid duurde de pauze



plus minus 20 seconden, terwijl de twee laatste direct op el-

kander volgden.

„Vermoed wordt, dat zulks het gevolg was eener vulkani-

sche werking op het eiland Oena-Oena in de Tommi-bocht.

„Ik heb de eer Uwer Excellentie van het bovenstaande

eerbiedig mededeeling te doen."

e. Resident van Borneo's Zuider- en Ooster-Afdeeling aan

Z. Ex. den Gouverneur-Generaal, dd. 11 Juli 1898.

„In voldoening aan de circulaires van den l
en Gouvernements-

Secretaris, dd. 25 October 1860 No. 2360, en 10 Januari 1870

No. 44 (bijblad no. 952 en 23o3), heb ik de eer Uwe Excel-

lentie mede te deelen, dat volgena bericht van den Assistent-

Resident van Koetei en de Noordoostkust van Borneo in den

morgen van den 27 e" Jutii j. 1. te Sumnrimht alio planten

en huizen duidelijk waren bedekt met een dunne laag asch.

„Van eene aardbevins word center ni<-ts vernomen."

f. Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden nan

Z. Ex. den Gouverneur-Generaal, dd. 30 Juli 1898.

„Ik heb de eer Uwer Excellentie eerbiedig mede te deelen,

dat in den voormiddag van den 14<» Juni j. 1. eene aschregen

in de PaZos-baai viel, die een paar uren aanhield.

„Uitziende als een dikke mist, kwam deze uit het N. 0.

aandrijven, om, toen de zeewind doorkwam, weer naar het 0.,

doch nu veel minder dicht, gedreven te worden."

g. Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden aan Z. E$>

den [Gouverneur-Generaal dd. 12 Augustus 1898.

Ik heb de eer Uwer Excellentie eerbiedig mede te deelen,

dat in den nacht van den 28en Juli j. 1. eene aardbeving te

Donggala is waargenomen, in de richting van Oost naar West,

durende eenige seconden, terwijl in den voormiddag van den

l
en

, 5en en 7 en dezer een vrij zware aschregen viel, komende



uit het N. 0., om later met den

te dnjven."

//. Resilient run Borneo'* /aider- en Oosier-Apleelinej aon Z. Ex.

den Gouverneur-Generaal, del. 10 September 1898.

„Ten vervolge op mijne missive dd. 24 Augustus j. 1. No.

7659/13, neb ik de eer Uwe Excellence mede te deelen, dat

volgens rapport van den Assistent-Resident der Doesonlanden

op den 16en Augustus j. 1. te Boentok een aschregen werd waar-

genomen, die tegen den avond begon en eerst den morgen

daarop eindigde, terwijl te Moeara Teiceh in den ochtend van

den 308teB dit verschijnsel zich weder herhaaldo. waarsrliijrilijk

afkomstig van een vulkanische uitbarsting, vermoedelijk komen-

de uit Oostelijke richting."



Bench tgever. Waa

A
Residence of

rnemingsplaats. Gouvernement,
•

en Eiland. a 1 ,1,;;,),. fijll.

Aardbevingsberichten over Janmn 1898.

G. R. 4469/98. Endeh,Zuid Flo

G. R.

G. R.

957/98.

2516 98.

Menes Afd.

Moeara Doea.

G. R. 1761 98.

Resident.

Mokko-Mokko,
Benkoelen.

G. R. 4468/98. Kadjang.

G. R. 4468/98. Kadjang.

G. R. 2681/98. Boelecomba.

G. R. 2681/98. Bonthain.

G. R. 2782/98. Sindjai en Bal
nipa.

G. R. 3488/98. Sindjai.

G. R. 446898. Kadjang,

G. R. 4468 98. Kadjang.

Palembang, Suma-I
tra.

Benkoelen, Sui

elebes en Onder-
hoorigheden.

elebes en Onder-
hoorigheden.

elebes en Onder-
boorigheden.

Celebes en Onder-
righeden.

es en Onder-j

- 59

15- + 2

,; 3" 30ffl + 11

3"

15'"

4- 22

19

21"

3"

18 21"

20

23°

20-

20

31 11" 10"

»
13"

16
u ;;;;:::

3.

is

311"'

5"'



c D

on aard dor beweging.

E

Bijkoniciiilo versctujnselen

opmerkingen.

V-o.

Twee horizon tale aardschokken.

Lichte horizontale schokken.

Voor bijzonderheden wordt verwe

de gepubliceerde extracten ui

cieele rapporten.

V-n. Vrij hevige schokken.

Zware aardbeviDg.

Twee lichte schokken.

Een zwaardere schok.

Zware schok.

Een schok.

t

doom-

h-w. Bijna onmerkbaar.

Zeer lichte schokken.

Lichte schokken.

Lichte schok.

Vier schokken.

,

1



Aardbevingsberichten

G. R. 3637 98 ;Klal

A. Limburg. JToir

G. R. 5059 98 ITon

K. A. R. Bosscha

u/uid Flores. Tin

G. R. 6116.-98.

G. R. 4739/98.

Menado, Celebes.

Celebes en Onder-
hoorigheden.

Preanger Etegent-

schappen, Java.

Vlakke Hoek
Afdeeling Kroe.

Negara Batin.

Serang, Rangkas-
betoeng, Pande-
giang,

nkoelen Suma-

Benkoelen, Suma-

Bantam, Java.

6

8

21

25

ll u

23"

30*

50" ;

23 45»

4

23

- 27 2»

4

Aardbevingsberichten over Jfoc/-i 1898.

K. A. R. Bosseha. jMalabar Penga-iPreanger Regent-
lengan.

j schappen, Java
G. R. 7830/98. Moeara Doewa. |Palembanfr Bnma- I

A. Limburg. .Tomohon. Mwiallo, Celcln-s. I 1

G. R. 7920 98. Boemiajoe en Ban- Tegal, Java.

j

tar Kawoeng. j



1 D E

i-
=

In ensil

sweging.

Bijlu

opmerkingen.

Flink.

Licht.

Licht.

iFlink.

Licht.

Licht.

Lichte, horizouta

Eenige schokken

. Eenige lichte schokken.

Tamelijk hevige schokken.

.: Tamelijk.

|Een korte, lichte ho

• Tw*«e lichte schokken.



Residentie of

Gouvernement,

Aardbevingsberichten over Maart 181)8 (Verrohj).

A. Limburg. ITomohon. jMenado, Celebes.

G. R. 823098. Distrieten Tjibe iBantam, .Java.

Aardbevingsberichten over April 189:

'7
1+3

G. R. 9090 98.

G. R. 13658 98.

G. R 13448 98.

G. R. 9580 98.

Han,!:, Xeira. Arr

onderafdee- Ant

; Dammer.
»oro, West-Tir

Donggala. ICel

hoorighedni.

Men ado, Celebes

1 Menado, Celebei

G. R. 9089 98.

G. R. 10464 98.

G. R. 9581 1)8.

G. R. 9582 98.

K. A. R. Bosseha.

; 9.s.

Saparoea.

Saparoea.

Tontoli.

Afdeeling Tj
ngin.

Malabar, Pengale-
ngan.

Tomohon.
Tifoe, Eiland Boe-

Tomohon.

Celebes en Onder-

hoorigbeden.
Bantam.

Preanger Regent
schappen, Java

Menado, Celebes.

4" 45m -92

4 20« _ 86

4 20" 30"' - 52

9 ± 8« .- 52

- 72

- 50

12

9U

_-8J

13

15

3B

22a

2d 1«30«

%

16" 43*)

.-,« 35."

15-

I4u

:ju



>ri/oiit;il<- in kracht toen<'ni<'ii-

de schokken. ";.!;;:;;f:i;:;::^:;,:::;il!:":;

w. Een vrij sterke horizontale

1 /« ». Ecn lichte schok.

U. Eon hevige schok.

N. Bene schok.

,

Een yrij hovigo horizontale

^;hn

,

kk'-M.

IUn ^ Oc,0,IM '

ten dour.
Licht.

L>.

-w:
:::::

'

:

zo. Horisontaal en vertikaal.



Aardbevingsberichten over April 1898 (Verv

G. R. 13448 98. lEiland Alor. ITiraor e

Aardbevingsberichten

- %

Siloema.

Tomohon. Menado,
Menggala, Afdee- Lampong

ling Toelang Ba- tricten
^ang.

-112 2u45»

-15 1H-45- + «

15
-27

14u

1

5

a

- 72

Aardbevingsberichten over Juni 181.

K. A. R. BosschaJMalabar, Penga
lengan.

A. Limburg. ITomohoii.

schappen, Jaya.

Menado, Celebes

G. R. 12833 98, Leuwinio.-ndi..-.

Afdeeling Ma
|

djalenka.
Administrates derGroot Obi,

Obi Exploratiei Oostkust.
Maatschappij.

I

Dr. Vorderrnan. iMoendioel. Afde«.

G. R.

G. It.

G. R.

G. R.



Iv'ti liditc iianlhcvin-'.

. Licht.

. Tamelijk.

. Licht.

ertikale aardschok.
. Vertikale aardschok.
Enkele schokken.

. Twee horizontale schokken.

Twee kort op elkaar volgende
lichte, horizontale aardbe-

Horizontale lichte aardschok.
Lichte, vertikale schok.
Lichte horizontale schok.
Iv'n horizontale schok.

In de verte hoorde men gebons als vai

een verafzijnd onweder: de waarneme:
zag zijn veldbed in de tent van link

naar rechts gaan.

Ook waargenomen in de dessa; benedei

den heuvel waarop de pasangrahan staa

door meerdere personen waargenomen.



Berichtgever.

A
Residentie of

Waarnemingsplaats Gouvernement,
1

B
He*,

TTnr ^H ,

Loita/e fryd. tfi

MinntB

Aardbevingsberichten <

Dr. Kohlbrugge.

G. R. 19165/98

A. Limburg.
G. R. 16412/98.

G. R. 18295/98.

G. R. 17508/98.

Pandeglang en Me-

Tosari.

Banda Neira
Tomohon.
Loeboe Lintang,

Afd. Seloema.

Donggala. Celebes <

hoorigbeden.

Cheribon, Java.

7u44m
5* 25m

18" 46m

18u 44m
20u 25m
2u 50m

18*45*

21" - : ]

18*20* +1'

MP—V
Dea - f
nacbts.

Des -
nachts^l.^

Aardbevingsberichten

G. R. 17691/98.

G. R. 19289/98.

Tepa, eiland Bab-

1 23* 18* 4- 8

1 23*

i

+t

2 16* 30* 1

4

15

8

± lu 55*~ 16* 16*

22*5*(?)
21*52*

-91

10

16

12u50*
8*30*

+ i



"'

,,„„„,

D

on aanl <l<>r bo.weging.

E

liijkomonilo vcrsdiijnsplcn

npmerkingen.

Tamelijk.

Vertikale schokken vooral

Menes vrij hevig.

Lichte horizontale schok.

Een lichte horizontale scho

Lichte vertikale aardschok.

Horizontale schokken.

Eenige lichte, horizontale schok

Een paar lichte, horizontale

schokken.
Verscheidene schokken waar-

van een zeer hevig.

Vrij hevige schok.

Licht.

Licht.

Tamelijk.

Hevige, horizontale schokken,

Een vertikale schok.

Vertikale schok met horizontale

aardschudding.



Aardbevingsberichten over Augustus (Vervolg).

G. R. 19830/98. Toeren, afdeeling B

Aardbevingsberichten over September 1898.

G. R. 20426/98. Singaradja, Bali.

K. A. R. Bosscha. Malabar, Penga-

A. Limburg. Tomohon.

H. Veen. Kele-Londej.

G. R. 21486/98. Tontoli.

E. Goedbloed. Masarang.

G. R. 21498/98. Benkoelen.

G. R. 23683. Banda.

Administrateur der
Groot Obi explo-
ratieMij.

H. Veen.

Lawoei N. kust van
Groot Obi.

Kele-Londej.

Menado. Celebes.

Menado, Celebes.

Celebes en Onder-
hoorigheden.

Menado, Celebes.

1 9n 50"'

16n 53"'

22" !>(?)

6 4- 5u

± 0"45ra

± 1«

20u 38m

13 22" 15'"

"7 0" 3d"1

"7 13u 30m

13 22u 35m

11 1»

11 lu 30"'

2 7 13u20">

22 20u

23 2l u 20">

21

0.35.

r-o.

.18*



Intonsiteit

en aard der lirwi-mt

hijkninrthl,. vcrseliijn^'lci

opmerkingen.

. Twee lichte, snel op elkaar vol-

gende horizontale schokken.
Vrij zware schok.

. Drie snel op elkaar volgende
vertikale schokken.

Licht.

, Licht.

. Tamelijk.

. Tamelijk.

. Tamelijk.

Licht.

. Twee korte, vertikale schokkei

. Vertikale aardbeweging.

. Lichte vertikale aardbeweging.

. Eene vrij lang aanhoudende
aiende beweging.

Drie achtereenvolgende, hevige

levige vertikale

atale schokken.

•
Vrij lang aanhoudende hori

zontale schudding.
Korte achok.



Waarnemingsplaats

Aardbevingsberichten over October 1898.

K. A. R. Bosscha. Malabar, Penga- Preanger Regent- 3 7b i

lengan. schappen, Java.

9

2M
10u 5

Resident. District Bandjaran,
Afd. Bandoeng.

Preanger Regent-

1.)

3 7*2

sehappen, Java.
Resident. Soekaboemi, Tjan-

djoer, Soekana-

Preanger Regent-
schappen, Java.

3 19M

E. Goedbloed. Masarang. Menado, Celebes. 11 0*3
Resident.

G. P. M. van Weel.

Tjandjoer.

Ond. Gedeh, Tjan-

djoer.

Preanger Regent-
schappen, Java.

Preanger Regent-
schappen, Java.

15

16

6U

18«

G. R. 23936. Tjiamis.

Wamgapoe.
Cheribon, Java. Ifi 18«

G. R. 27011. Timor en Onder-
hoorigheden,

Soemba.

G. R. 24669. -* Gouvernement van
Celebes en On-
derhoorigheden.

Soembawa.

22 7u

G. R. 26026. Donggala. Gouvernement van
Celebes en On-
derhoorigheden.

Celebes.

29 10M

K. A. R. Bosscha Ondern. Malabar. Preanger Regent- 30 14^2

G. R. 27011. Endeh.
schappen, Java.

Timor en Onder-
hoorigheden,

31 3»

- 1
Flores.

Aardbevingsberichten

A. Limburg. lTomohon.

1898.

JMenado, Celebes.



Tntensiteit

aar<] der beweging.

Tamelijk.

Tamelijk.

Nog al sterke schok.i z.

ff-O.

Ynj zware schok.

Lichte schok.

Vrij zware vertikale schokken.

Vry langdurige hevige gol-

vingen.

fo-zvv. Eenige schokken.
Een verwijderd dof gerommel werd ge-

hoord, vergezeld van zeer lichte hori-

zontale aardtrillingen, die gevolgd werden

door 2 horizontale schokken van onge-

veer 10 seconden duur.
!->T

. Eeu lichte horizontale schok.

SO--ZW.

Tamelijk.

5-W. Twee hevige horizontale aard-

schokken.

wsu-pa



4 B
Residentie of Herld-

Berichtgever. Waarn Bmingsplaats Gouvernement,

en Eiland.
1

T.ovale li/d.

"= "

Aardbevingsberichten over November ( VervoUj).

Kerkboven. Onderneming Si- Preanger Regent-!
jar, Afdeeling Bchapjicn. J;i

Resident.

Soekaboemi.

Tjandjoer.

Ondern. Malabar.

Tjitjalengka.

Soemedang.

Preanger Regent-
schappen Java.

Pr. Regent. Java.
Pr. Regent. Java.

Preanger Regent-
scliappen, Java.

seliappen, .lava.

Preanger Regent-
schappen, Java.

Preanger Regent-
schappen, Java.

Preanger Regent-
schappen, Java

Preanger Regent-
Bchappen, Java.

Preanger Regent-
scbappen, Java.

i;.-,

18 ll 35'»

2 6M6* 1

2 18"35m _ 1

2 18" 49m

2

18" 30m

I0» 5"'

19" 6"

- 3

- 3

2 18*34m

18u 48m

19u 5 1U
1

2 18" 30m - i

2 18* 30* - *

. 18* 30m

2 18» 30m

18" 45'"



' w. Zeer zware aardbeving.

+
'0-ZW. Hevige aardbeving ; horizontale

Twee vrij hevige vert, schokk.
Vrij zware, horizontale schok.
Zeer hevig.

i-6.
—w.

rx. Horizontale schok.

-X
Vrij hevige schokken.

Twee hevige schokken.

Twee hevige vertikale schok-
ken en drie lichte.

Vier schokken, eerst vertikaal,

later horizontaal.

Twee hevige, horizontale schok-

Hevige schok.

o-zw.

o-zw.

-z.

LIX.

November werd des
avonds een sterke zwavelwaterstoflucht
bespeurd uit den krater van den Gredeh.

Gepaard met' onderaardsch gerommel.

Uit de glazen op tafel stortte een groote
hoeveelheid vloeistof over.

Te 19* 28m en 19* 51™ werden wederom
schokken gevoeld, de eerste licht, de
tweede flink.

Van andere plaatsen geen bericht ont-

Belangrijke scheu;

i Assistent-Residents

Scheuren zijn ontstaan in de muren der
districtsgevangenissen van Tjikadjang
en Pakendjeng.

Vreeselijke aardbeving, zoo erg als nog nooit
te voren : het was alsof alle gebouwen om-
ver zouden vallen : alleen echter het keu-
kengebouw van den opziener moest met
bamboe gesteund worden; eenige dakpan-
nen vielen naar beneden en binnens-
huis vielen glazen en flesschen van tafel.



Aardbevingsberichten

G. M. Zuur. Onderneming Dja-

liggende dessa's

Afd. Madjaleng-

Cheribon, Java.

Resident. Soekapoera. Preanger Regent-
schappen, Java.

Resident. Tasikmalaja. Preanger Regent-
schappen, Java.

G. R. 25220.

G. R. 24668.

Cheribon, geheele
Residentie.

Tegal.

Pemalang.

Cheribon, Java

Tegal, Java.

G. R. 24482. Banjoemas. Banjoemas, Java.

G. R. 24736.
Resident.

Pekalongan.
Keboemen en Le-

Pekalongan, Java
Bagelen, Java.

Resident. Afdeeling Karang

Gombong.

Kedong Kebo.

Bagelen, Java.

E. A. W., Genie
officier, 2^ Mil.

Afdeeling.

E. A. W., Genie
- officier, 2de Mil.

Afdeeling.

Bagelen, Java.

Bagelen, Java.

E. A. W., Genie
officier, 2^ Mil
Afdeeling.

E. A. W., Genie
off., 2<ieMiLAfd.

Willem I.

Semarang. (*)

e Ngawi werd deze aa

Semarang, Java.

Semarang. Java.

2 18i 43m - 6 >

2 19* .1

2 18« 32^ _|

2 l 8u 45m
__ J|

2

2

2

18" 50*
- 9

2 18» 45" 10'

?, 19*21* -ll
1

2 18» 35* -11

2 18*35* -11

2 18" 41*

2 18" 43*

2 18^ 40*



>-w. Alle hangende voorwerpen
slingerden met eene ampli-

tude van ± 25 cM.

r-o. Zware vertikale schokken.

-V.

IO-ZW.

Twee hevige schokken de eerste

vertikaal, de tweede horizon-

taal.

TO-ZW. Twee zeer zware horizontale

*w~zo. Vrij hevige horizontale aard-

beving met twee kort opel-

kaar volgende schokken.
Twee schokken.
Aardschokken.

p~zo.

Aardschokken.

In Z. 0. richting kwikuitstor-

ting.

I-zw. Eenige kwikuitstorting in Z. W.

p-lnrr. Vrij hevige, horizontale, gol-

vende beweging.

§o-zzw. Horizontale schok.

Vergezeld van eer

beweging van takken derboomen; regu-

lateur bleef stilstaan; geschreenw van
het kampongvolk.

Scheuren in de muren der Regents- en

Assistent-Residents woning; ook 's lands

gevangenis heeft veel geleden ; in parti-

culiere woningen en in de mesdjid kwa-
men scheuren voor in de muren.

Woning van districtshoofd te Singapoera

beschadigd; muren van Assistent-Resi-

dentie kantoorte Tasikmalaja gescheurd.

De tweede schok waa hier het hevigst.

deedtal van slingerklokken stilstaan, de

hanglampen sterk slingeren en hier en



Berichtgever. Waarnemingsplaats.

Residentie of

Gouverneraent,

en Eiland.

Aardbevingsberichten November

E. A. W., Genie Magelang.
officier, 2de Mil.

Afdeeling.

E. A. W., Genie
officier, 2*° Mil.

Afdeeling.

E. A. W., Genie
officier, 2de Mil.

Afdeeling.

J. Bleij.

Eesident.

Dr. J. D. Enderle.

G. R. 25106.

Dr. Vorderman.

Selokaton, Kendal,

Semarang, geheele
Residentie.

Sringin, Bodji

Soerakarta en

Kedoe, Java. 2 18* 53* -11

Djokjakarta, Java. 2 18* 50m - 14

Soerakarta, Java. 2 »

Semarang, Java. 2 18u51m - 13

Bagelen, Java. 2 18" 35* -13

Semarang, Java. 2 18* 35* _U

Djokjakarta, Java.

Kedoe, Java.

2

2

18« 50*

18u 47m

-14

Semarang, Java. 2 18* 48* - l*

Semarang, Java.

Soerakarta, Java. 2

18*53*
18*55*

- 14

- 16

Soerakarta, Java. 2 18*55* - 11

Japara, Java.

Rembang, Java
2

2

18*50*
18* 52m :i'

Madioen, Java. 2 6* 30*

Pasoeroean, Java. 2 19*



en aard der bewej

N-Z.

NW-ZO.

Gevoeld in het geheele districht;

dule staande Oost-West, bleef I

nergens scbade aangericht.

De aardbeving ging gepaard met

luid als van een bard rijdend i

KO-ZW.

20-KW.

aardbeving.

Vertikale beweging, twee
zware sehokken.

Eenige lichte trillingen

aardbeving.
Lichte horizontale aardbev:

ontale sehokken van sa

ing.

Horizontale sehokken.

Lichte sehokken van aardl

Twee snel op elkaar volgende

horizontale sehokken ; tus-

O-W.

Vz Waargenomen door een persoon <

schommelstoel zat in riehtin

terwijl een ander, die in richtii

zat, niets gevoelde.

>:z



Aardbevingsberichten November

Dr. Kohlbrugge. Tosari.

G. Kaulbach.

G. R. 25105.

G. Kaulbach.

Resident.

G. R. 25818.

G. R. 26029.

G. R. 27396.

G. R. 27402.

Soember I

Malang.
Toeren, Afdeelinsr

Malang.

Soember I

Malang.
oekapoera Kolot.

Bandjermasin,Mar-
tapoera, Penga-
ron, Banjoe Asin

Moeara Teweh
Rantau en
dangan.

Tosari.

Soember Peting.

Toeren, Afdeeling
Malang.

6

Tontoli.

Tontoli.

Pasoeroean, Java. 2

3

19"
7u h

Pasoeroean, Java. 2

14u

19u om
I

-24

Pasoeroean, Java. 3 7u 4* -23

Pasoeroean, Java. 3 7u 0* - 24

Preanger Regent-
•ehappen, .J;ivu.

Zuider en Ooster
Districten van
Borneo.

Zuider en Ooster

Afdeeling van
Borneo.

Pasoeroean, .Java. 10

19" 38"

17" 15*

17™ I8m

16" 30*

- 31

u

_3i

Probolinggo, Java.
Pasoeroean, Java. i;

15* 15*

15« 40*

Pasoeroean, Java. 11 15" 30*

Celebes en Onderh. 11 U. 0". - 56

Celebes en Onderh. 14 23" 30'"

i
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c

Fiichting.

D

Intensiteit

en aard der beweging.

£

Bijkomende verschijnselen

Zeer liclite schokken van aard-

„)-w.

f-Z.

Een lichte horizontale schok

ook gevoeld te Tosari, dis-

trict Tengger.

t-Z.

Schokken van aardbeving.

Lichte schok.

Een vnj hevige vertikale schok.

6 tot 7.;*b-z'w.

*

!~~N - Een vrij hevige vertikale schok

gevolgd door horizontale

schokken.
Twee lichte achtereenvolgende

schokken.
Drie lichte achtereenvolgende

schokken.

3 maand zijn verscheidene

zulke lichte schokken gevoeld ; daar de

Bromo om de 6 a, 7 jaren meestal hevige

uitbarstingen vertoont, en de laatste plaats

had in 1892—93, zijn deze schokjes

misschien eene voorspel van eene ver-

nieuwde uitbarsting, in den aanstaanden

regentijd.

Twee schokken, eerst een kleine en toen

een harde; alles kraakte; de eerste was

met trillingen, de tweede vertikaal.



A B

Berichtgever. Waai Gouvemement,
1

Uur.
W M

en Eiland. Locale tijd «ft

Aardbevingsberichten

G. R. N°. 362/99,

G. R 27682.

G. R. 27080.

November 1898 (Terro^.

AmboiiAfdeelingKairatoe

Amahei.

Tjiamis en Pandja-
loe, Afd. Galoeh.

Manondjaja,Soeka-

Tjilatjap.

Ondern. Malabai
bij Bandoeng.

21 0u20- -90,

0120*

21 2u20m -81

:;

6< >
-'-

,„

17" 30*

_ 6

21

:;0

,;a 50.-.

19" 34m

i 5U 50*

IT" 54'"

I 3

_ 1

Aardbevingsberichten <

lang,Soekapoera.

Manondjaja,Soeka-
poera.

Tjidoelang Afdee-
ling Soekapoera.

Parigi, Soekapoera.

SoekanegaraenTe-
gallega,dist.Pe8-

ser, Tjandjoer.
Tjidoelang, Soeka-

Preanger Rege
sehappen, Ja^

Preanger Regent-
echappen, Java.

Preanger Begent-
8chappen, Java.

Preanger Regent-
sehappen, Java.

4

11 21*

11 jl"30m

13 LOn

18 11« 0™

18

12" 30m

liu30°.



c

***
BatM

i Richting.

Hi

Intensiteit

en aird der beweging.

£

Bekomende verschijnselen

Vrij hevige aardbeving.

r-z.

r-z.

Vrij sterke horizontale schok-

ken.

Lichte vertikale schokken.

Lichte vertikale schok.

Lichte horizontale aardbeving.

Lichte horizontale schok.

Geringe vertikale schok.
Tamelijk.

Flint

Tamelijk.

Op het eiland Amboina is geen schade
aangericht, wel op de afdeelingshoofd-

plaats Saparoea, alwaar scheuren ont-

stonden in de muren der gevangenis
van andere plaatsen geen bericht ont-

—NO.

=^^^

Lichte horizontale schok.

Lichte horizontale schok.

e horizontale schok.

Lichte horizontale schok.

Lichte horizontale schok.



Residentie of HerW

Berichtgever YYaameiniii<iS|ilaats Convenient,
1

Uur.
;;:;

en Eilaml. - Locale Hjd.

Mii. _

Aardbevingsberichten over December

Resident.

GL R. 1847/99.

G. R. 28497.

K. A. R. Bosscha

i'-hter Vlakke Hoek.

Preanger Regent-
schappen, Java.

Benkoelen, Suma-

Cheribon, Java.

18 Hu om

is 10^ lOn.

IS 11" 0<"
_ J

7

11

11

22" 6*

17" 25*

2u 17m

20" 49*

21" 9m
1

21

11" 5"'

i



r.ijUuiii.'mlf vcrsoliijnsclru

lige schokken.

Lichto aardbeving.

. Licht

. Licht.

Licht.

. Licht.

Licht.

. Tamelijk.

Flink.

Licht.

Licht.

Horizontale schokken.



EXTRACTED UIT OFFICIEELE RAPPORTEN.

No. 94.

Aan Zijne Excellmtie den Gouvemeur-Generaal van

Nederlandsch-IwJ"t<".

Amboina, 17 Januari 189£

„Aangezien Hr. Ms. „Emma" morgen van Amboina i

Macassar zal terugkeeren, wensch ik deze postgelegenheid niet

te laten voorbijgaan om Uwe Excellence al vasteenig

derheden omtrent de plaata gehad hebbende aardbeving mede

te deelen, terwijl ik mij voorbehoud om, zoodra ik over al

de gegevens, die van de verschillende negorijen van het eiland

gevraagd zijn, kan beschikken, een meer omstandig rapport

in te dienen.

„Op den 6en dezer te ongeveer 12^ uur 's middags werden

binnen den tijd van eenige minuten vier zeer lichte aardtril-

lingen, gepaard met onderaardsch gebrom, waargenomen.

kort op elkander volgen dier bevingen wekte hier en

bezorgdheid op. Zoo lieten eenige onderwijzers reeds teki

voor een de schoolkinderen naar huis gaan, maar over »-

algemeen werden die schokjes met groote onverschillighel

J

opgenomen, daar men dergelijke wel meer te Ambon ge^
had.

„Niet voorafgegaan door eenige trilling of geluid kwam

ongeveer kwart over een uur de geweldige echudding (*"

het gevoel slechts een sehok), die binnen twee a drie second

vernielde wat in ruim een eeuw was opgebouwd. Menscbea

werden bij de eerste stappen, die ze vluchtende deden, me
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een smak ter aarde geworpen, sommige eenige meters ver

weggeslingerd en tegelijkertijd stortten honderden daken en

vele steenen gebouwen geheel in.

„Dadelijk opstaande, voelde men zich weder op vasten grond

en hoorde men wel het angstig geschreeuw van menschen,

maar nieta meer van gekraak of gedreun tengevolge van het

ineenvallen van gebouwen: het vernielingswerk was in dien

korten tijd afgeloopen. Van wankelen is bijna geen sprake

geweest, in een slag kreeg de stad Ambon over hare geheele

uitgestrektheid het aanzien wat zij nu nog heeft, namelijk dat

van een langdurig en met zwaar geschut belegerd geweest

zijnde plaats.

„Behalve vele particuliere woningen, waarvan hieronder nader

wordt gewaagd, zijn

:

a. geheel ingestort: ettelijke gebouwen binnen het fort

Nieuw-Victoria, de cantine, dekweekschool voor inlandsche

onderwijzers, de gevangenis, de passer, de inlandsche

school, het bureau van den Gewestelijk Militairen Com-

mandant, kantoor, magazijn en werkplaats van Burgerlijke

Openbare Werken, een brandspuithuis, een groot gedeelte

van het Hospitaal, de sloepenloods waardoor havensloep

en vlet vernield zouden zijn, de steiger der Paketvaart-

Maatschappij, de bijgebouwen achter de Residentswoning

te Batoe Gadjah-,

b. zoodanig beschadigd dat het, in verband met de nog

aanhoudende lichte schokken van aardbeving, levensge-

vaarlijk is zich daarin op te houden en niet meer te

repareeren zijn:

het Gouvernementsgebouw in het fort waarin werden

gehouden het Residentie-kantoor, postkantoor, 's lands kas,

vendukantoor en wapenmagazijn der Schuttenj, vele of-

ficierswoningen en kazernes of magazijnen, het gebouw

van landraad en magistrature (vroegere stadhuis), de

gebouwen, geoccupeerd voor Ambonsche burgerschool,

l e school en meisjesschool, de frobelschool, de beide pro-

testantsche kerken, de missigit, het overige gedeelte van
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het Hospitaal, magazijnen en kantoor der Paketvaart-

Maatschappij, Societeit, de burgerwacht, twee b

huisjes; terwijl

c als beachadigd, maar nog reparabel, zijn

een paar gebouwen in het fort, het gebouw der 2e school,

het hoofdgebouw van de Residentswoning en het op het-

zelfde erf staande zoogenaamd aardbevingshuis,

schijnlijk ook de gebouwen van het steenkolendepot en

van den zelfregistreerenden getij meter, zoomede debrug-

gen, waarvan wel is waar alle landhoofden gescheurd

zijn, doch die overigens intact zijn gebleven.

„Van de Gouvernements-gebouwen is ongedeerd gebleven

de van semi-permanente materialen opgetrokken externeschool,

tot de kweekschool behoorende.

„Overgaande tot de particuliere woonhuizen en winkels, k

in 't kort gemeld worden dat al wat geheel van steen was

opgebouwd, 6f ingestort is 6f zoozeer heeft geleden dat, be-

houdens enkele uitzonderingen, afbraak zal moeten volgen.

De geheele wijk der vreemde Oosterlingen verkeert in dezen

toestand en de schade, daar alleen geleden, wordt op plus

minus l*/
a millioen geschat.

„Slechts die woningen, verreweg kleinere, welke 1

mah-kantjing" genoemd worden, steenen onderbouw tot plus

minus 1 M. boven den steenen vloer en verder een

geraamte waartusschen gaba-gaba of planken, hebben zich over

het algemeen goed gehouden, hoewel daarvan toch ook nog

.verscheidene zwaar gehavend zijn. Van de gewone
sche huisjes zijn velen tegen den grond geslagen, maa
gens voorloopige taxatie, nog geen 50 %. Deze zijn echter

weder spoedig op te bouwen met gebruikmaking y

deel der oude materialen. De kleine man heeft dan ook be-

trekkehjkerwijze gesproken weinig geleden, vooral daar Nl

door het verrichten van duur betaalde koeliediensten aldade-

hjk weder aan eenige contanten kon komen.
„Die het meest geleden hebben zijn de huiseigenaren en

hypotheekhouders, onder welke laatste gerekend moeten wor-
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den het kerkfonds, het diaconiefonds, de spaarbank en bet

Chineescbe armenfonds, en daar deze instellingen geene gelden

meer hebben tot uitzetting, iser groot gebrek aan werkkapitaal.

„Het aantal personen, dat door de ramp is omgekomen,

wordt thans geraamd op 80, terwijl een 300-tal gekwetst wer-

den, waarvan, dank zij de hoogst loffelijke wijze waarop de

geneeskundige dienst bij deze catastrophe is te werk gegaan,

slechts enkelen sedert overleden zijn.

„Uit het bovenstaand expose gelieve Uwe Excellentie te

ontwaren, dat de woorden van mijn telegram „geheel Ambon
is verwoest" geenszins overdreven waren.

„Deze gewestelijke hoofdplaats zal nieuw opgebouwd moe-

ten worden, waarmede millioenen gemoeid zullen zijn. Maar

alvorens daartoe definitief over te gaan, dient m. i. ter dege

nagegaan te worden of het wel verantwoord is zulks op de-

zelfde plek, als waarop Ambon thans staat, te doen. Wat is

namelijk het geval?

„Dachten wij in het eerst dat het geheele eiland Ambon
met de Oeliassers even zwaar zoude geleden hebben, doordat

wij de oorzaak der aardbeving aan eene vulkanische werking

te Ternate of Banda toeschreven, weldra bleek, dat de schok

een bizonder locaal karakter heeft gehad en als 't ware be-

paald op de plaats Ambon gemunt was. Trekt men op een

afstand van plus minus 4 paal ten Westen en ten Oosten van

het centrum van de stad twee evenwijdige lijnen recht Zuid-

Noord over het eiland Ambon (zie nevensgaande kaart) dan

verkrijgt men het gebied, alwaar de meeste verwoesting is

aangericht; op de lijnen minder dan midden er tusschen.

Buiten dat gebied werd de schok wel gevoeld, maar richtte

nagenoeg geene schade aan ; slechts enkele oude huisjes vielen

in elkaar bijvoorbeeld te Passo en Toeloehoe. Te Allang

was de beving al heel gering en op de Oeliassers, zoomede

op Zuid-Ceram evenzoo, terwijl te Banda door slechts eenige

ingezetenen eene aardbeving werd waargenomen en te Ternate

op den 6e" dezer hoegenaamd niets van dien aard gevoeld is.

„De beperkte streek der aardbeving in verband gebracht
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met de groote kracht van den schok doet vermoeden, dat de

oorzaak daarvan betrekkelijk niet diep onder het midden van

het eiland Ambon moet gezocht worden en daar geen vul-

kaanuitbarsting of vorming van nieuwe kraters schijnt te heb-

ben plaats gehad, is het m. i. niet gewaagd te veronderstellen,

dat de oorzaak voor locale aardschokken alhier nog niet is

weggenomen en zieh te eeniger tijd weder op vreeselijke wijze

zal doen kennen."

De Resident van Amboina.

No. 567.

Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal

van Nederlandsch-Indie.

Amboina, Febuari 1898.

„Ten vervolge van mijn schnjven van den 17 en Januari jL

No. 94, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te

bieden een afschrift van het rapport van den Eerstaanwezend

Waterstaatsambtenaar alhier, betreffende de schade aan de

Gouvernements-gebouwen ter Hoofdplaats Ambon aangebracht,

en van dat van den Controleur der Afdeeling Amboina omtrent

de gevolgen der aardbeving op het eiland, de hoofdplaats uit-

gezonderd,

„Ter aanvulling van het gerapporteerde ten aanzien vande

Hoofdplaats zelve, diene in de eerste plaats de mededeeling,

dat het aantal bij de ramp omgekomenen, volgens opgaveder

wijkmeesters, op 126 moet gesteld worden, nl. 2 Europeanen,

6 vreemde Oosterlingen, 41 Amboneezen, 65 andere inlanders

en 12 gevangenen. Hoewel het mogelijk is, dat eenige dadelijk

na het onheil, gevluchte Binongkoreezen (waarvan niets meer

vernomen is) onder de dooden zijn gesteld, zal het opgegeven

cijfer der waarheid niet ver ontloopen. Het aantal gewonden

bhjft geraamd op plus minus 300, waaronder 30 Europeanen,

en, voorzoover mij bekend, zijn hiervan slechts enkele sedert

overleden; de door de Officieren van Gezondheid ter plaaW

behandelden zijn genezen of herstellende.
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„Door den Controleur, tevens Magistraat, werden doeltreffen-

de maatregelen genomen om gewonden en hjken zoo spoedig

mogelijk te doen vervoeren en begraven waarbij hij, voorzoo-

veel de gevangenen betreft, gesteund werd door 50 militairen

onder een luitenant.

„De ongedeerde gevangenen werden aanvankelijk, onder ster-

ke militaire bewaking, in particuliere atappen huizen gehuis-

vest, maar het duurde niet lang of op de cour der oude gevan-

genis verrees een hulpdwangarbeiderskwartier, dat, de omstan-

digheden in aanmerking genomen, zeer goed voldoet. Bij den

opbouw daarvan heeft de regent van Alhtng zich bizonder

„Dat er niet meer personen als slacbtoffers van dese oata-

strophe zijn gevalleD, moet toegeschreven worden aan het bizon-

der gunstige tijdstip, waarop zij plaats had: de scholen waren

uitgegaan en de middag-siesta was nog niet aangevangen.

„En toch, als men de kolossale verwoesting onder de steenen

woonhuizen, vooral in de Chineesche wijk, gadeslaat, begnjpt

men nog niet dat zoovelen den dood zijn ontsnapt. De meest

wonderbaarlijke reddingen hebben trouwens plaats gehad
:
zoo

zijn vele Europeanen of "hunne kinderen ongedeerd of slechts

met lichte kneuzingen van onder het neergevallen puin wegge-

haald. Men was dan ook over het algemeen zoo dankbaar

over het behoud van zyn leven en van dat van zoovele vrienden

en bekenden, dat men de geleden materieele schade niet telde

en zich onder de hoogst primitieve hutjes op de Esplanade en

elders op de erven, zoo niet tevreden, dan toch gelaten gevoelde.

De zich herhalende schokken bedierven de stemming echter

telkens in niet geringe mate. Dit kampeeren heeft voor de

meeste Civiele Europeanen ruim twee weken geduurd, waarna

door hen huisjes, die den schok goed doorstaan hadden of

slechts weinigbeschadigd waren (alle zoogenoemde regelhuizen),

tegen hooge huurpnjzen werden betrokken. Thans verblijven

nog het garnizoen en ettelijke Chineesche families op de Espla-

nade, terwijl men overal, zoo mogelijk op de erven zelve,

tijdelijke optrekjes aantreft, alwaar de van hunne huizen beroof-

LIX
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den zich opachieten. Ten opzichte van de inlanders zal dit

behelpen niet lang behoeven te duren, terwijl het voor de

meeste Europeanen een aangenamen vorm heeft aangenomen,

maar de Chineezen met hunne gezinnen verkecren ten deze

in het ongunstigste geval. Ter wille van de nering en ten

einde een wakend oog te kunnen houden op hunne in primi-

tieve magazijnen of bouwvallige gebouwen opgeslagen goederen

zijn zij gedwongen in de handelswijk te blijven en zullennog

langen tijd het geriefelijke, waaran zij gewoon waren, moeten

misaen. Ala men nagaat, dat in de wijk voor vreemde Ooster-

lingen van de 296 bijna uitaluitend ateenen gebouwen (huizen,

toko's, magazijnen enz.) waaruit het beatond, 76 geheel zijn

ingeatort en 59 wegena verregaande bouwvalligheid moe-

ten opgeruimd worden, dat bovendien van 42 slechts de

daken of de bijgebouwen zijn neergevallen (alechts 41 zijn

onbeschadigd gebleven, terwijl 78 nog reparabel zijn) en dat

de perceelen vlak aan elkander grenzen, zict men in dat er

nog geruime tijd zal verloopen, voordat tot het bouwen van

nieuwe permanente woningen zal kunnen worden overgegaan.

Daarbij ia nog geen rekening gehouden met de omstandigheid,

dat velen door geleden schade, wegena gebrek aan fondaen,

vooreerat niet eena tot opruiming kunnen overgaan; en de

door hen geleden schade is groot, hoewel gelukkig niet zoo

aanzienlijk ala de betrokken wijkmeeater eerat geraamd had,

welke raming door mij in het eerate rapport werd overgenomen.

„Volgena eene vnj nauwkeurige opname door den Gewee-

telijken-Secretaria en de Hoofden der vreemde Oosterlingen,

perceelsgewijze gedaan, bedraagt in de wijk van vreemde

Oosterlingen

:

de schade aan gebouwen f 280.000

„ goederen „ 93.000

Totaal f 373.000.
„Ook van de andere wijken wordt thans de schade, voor

een deel door mij persoonhjk, zoo nauwkeurig mogelijk op*

genomen, en hoop ik den uitslag daarvan Bpoedig aan U^e

Excellentie te kunnen mededeelen.
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„Bij benadering kan reeds opgegeven worden, dat de ge-

heele schade aan particuliere gebouwen en roerende goederen

plus minus f 800.000 bedraagt, terwijl die van het Burger-

hjk Bouwdepartement op ruim f 250.000 moet gesteld worden.

„Rest nog het verlies door beschadiging der gebouwen,

ressorteerende onder het Departement van Oorlog, waaromtrent

ik, uit gebrek aan gegevens, geene schatting kan bewerk-

stelligen, maar die zeer aanzienlijk is.

„De sloep en vlet van het havendepartement bleken, bij

nader onderzoek, al zeer weinig geleden te hebben, terwijl

de toestand van de Ambonsche Spaarbank (vide eerste rapport)

ook zeer is medegevallen. Er bestaat althans hoop dat hare

schuldenaren langzamerhand weder aan hunne verplichtingen

zullen kunnen voldoen en dat die zoo nuttige instelling zal

kunnen bhjven bestaan.

„Bovenbedoelde opnamen gesehiedden tevens met het oog

op de verdeeling der, reeds binnenkomende, giften, voor de

ontvangst en distribute waarvan zich alhier, onder mijn

presidium, eene Commissie heeft gevormd.

„Wat de verschillende takken van dienst aangaat, kan ik

met genoegen constateeren, dat nagenoeg alles weer zijn gere-

gelden gang gaat.

„Het Residentie-kantoor wordt in de voorgalenj van mijne

woning op Batoe Gadja gehouden, waarheen ook een groot

gedeelte van het archief is overgebracht.

„Het andere gedeelte bevindt zich nog in het oude gebouw

in het fort, maar zal daar niet lang meer knnnen bhjven,

daar sommige muren van dat gebouw zich beginnen te bege-

ven en het dak al meer en meer het regen water doorlaat.

Het beste zou misschien wezen, indien alle archiefstukken

van ouder dan 30 jaren naar het „oud archief" te Bataria

opgezonden werden en neem ik de vnjheid, Uwe Excellence

zulks bij deze in overweging te geven.

„Ook de bijhouding der kasadministratie geschiedt thans op

Batoe-Gadja, terwijl daarheen mede de zoogenaamde „kleine"

kas is overgebracht.
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„Bij den scbok verliet het personeel ijlings het zwaar ge-

havende Residentie-kantoor, waaronder dat van de geldkamer,

de deur er van open latende, terwijl op den grond de inhoud

van een omvergevallen geldkist, ten bedrage van plus minus

/ 15000.— , verspreid lag. De l e Commies Scholte sloot echter

niet lang daarna de deur met een gewoon hangslot, terwijl de

Algemeene Ontvanger onmiddellijk een militaire schildwacht

requireerde en verkreeg. Wegens de aanhoudende schokken

dorst niemand zich dien dag nog in het gebouw te wagen;

den volgenden morgen echter, gelukte het den Algemeenen

Ontvanger, na maatregelen genomen te hebben om eene spoe-

dige ontvluchting mogehjk te maken, het op den vloer ver-

spreid liggende geld weder in de kist te bergen en de geld-

kamer op de gewone soliede wijze te sluiten.

„Aan een en ander is het te danken, dat letterlijk geea

cent van 's lands geld is verloren gegaan.

„Het Kantoor van-den Controleur en Magistraat, de griffie, de

landraad, het postkantoor en het waterstaatskantoor worden n»

speciaal daarvoor opgetrokken en ingerichte tijdelijke gebou-

wen gehouden; slechts het onderwijs is nog niet in zjjn ge-

heelen omvang hersteld. Het gebouw der 2 e lagere school

is hersteld en op 31 Januari jl. konden aldaar de lessen, ook

die der meisjesschool waarvoor een lokaal werd afgestaan, her-

vat worden. Ook de kweekschool en een gewone inlandsche

school namen op dien dag weder een aanvang in daarvoor m-

gehuurde en, voor zooveel noodig, herstelde gebouwen. Voor

de Ambonsche Burgerschool, met plus minus 250 leerlingen,

is een hulplokaal in aanbouw en nadert, dank zij de voort-

varendheid van den Eerstaanwezend Waterstaats-ambtenaar

de Boer, zijne voltooiing.

fl
Dan zal voor de meisjesschool dienen gezorgd te worden.

daar die nu een plaata in het gebouw der 2e school heeft ge
*

vonden, ten koste van de aanvangsklasse (waarvoor trouwen*

ook geen hulponderwijzeres aanwezig is) van laatstgenoemde

onderwijsinrichting, en eindelijk zal de l
e school aan de beurt

moeten komen, indien namelijk daarvoor alsdan weder raisoa
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d'etre zal zijn, hetgeen nu, wegens het vertrek van zooveel

leerlingen, niet het geval is.

„De acht3rgebleven leerlingen hebben alien een plaats op

de 2 C of op de raeisjesschool gevonden.

„De eerste materialen tot het oprichten van bovenbedoelde

hulpgebouwen werden van het eiland Ambon zelf verkrnren.

Zoodra bekend was, dat een groot gedeelte van het eiland

niets geleden had, werden namehjk de hoofden aangrsehro-

ven om atap, bamboe en gaba-gaba naar de Hoofdplaata re

doen brengen, om aldaar tegen behoorhjken prijs verkocht te

worden.

„ Later werden materialen van Bataria. Mu^i^tr en Supamen

aangebracht. Die van Batavia en Macassar kwamen voor-

namehjk ten goede aan het Militair-departement ; aan het

temporair kampement op het erf der residentswoning wordt

druk gewerkt.

„Op den dag zelf van de aardbeving werd onderzocht hoe

het stond met den voorraad rijst en geconstateerd, dat er daar-

van voor de eerste maanden voldoende aanwezig was.

„Er was echter gevaar, dat een groot gedeelte daarvan door

den regen zoude bederven, daar de pakhuizen hevig lekten

en, daar er in den beginne geene koelie's te krijgen waren,

werd aan den grootsten rijstimporteur gedurende eenige dagen

de beschikking gelaten over een tiental dwangarbeiders, ten

einde de rijst een betere bergplaats te geven. Toch zijn nog

ongeveer 2000 zakken van dat artikel verregend.

„Als andere voorzieningen, die getroffen werden, dienen

nog gemeld te worden het doen afbreken van gebouwen of

muren, die voor de passage of belendende perceelen hoogst

gevaarlijk waren, waarvoor de Controleur en de Eerstaanwe-

zend Waterstaatsambtenaar in Commissie zijn gesteld, zoomede

het zoo spoedig mogehjk opruimen van het puin uit de water-

leidingen en van de wegen.

„Tot de eigenhjke aardbeving terugkeerende, zij hierbij

aangeteekend, dat ze, volgens verschillende getuigenissen, be-

gon met een verticalen schok, terstond gevolgd door schud-
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dingen in verschillende richtingen, alles binnen den tijd van

plus minus 15 seconden.

„Als bewijs, dat de beweging ook verticaal moet geweest

zijn dient, dat lampen-kappeo en reservoirs 't onderste boven

op hunne plaatsen zijn gevondeo, terwijl als bewijs voor de

draaiende beweging o. a, wordt aangehaald bet om een lood-

rechte stang geslingerd zijn van een der schalen van een

weegscbaaltje.

„Aan die omstandigheden is het ook te wijten, dat zooveel

van het meubilair, glas, porcelein- en aardewerk, ook in alle

niet ingestorte woningen, vernield is.

Zeker 75 % der kasten van allerlei soort zijn tegen dengrond

neergeploft, in hun val soms stoelen en tafels verbnjzelende,en

wat daarbij van den inhoud, voorzoover die uit breekbare waar

bestond, is terecht gekomen, kan men gemakkelijk begrijpen.

„Onder lampen, waarvan sommige tegen den zolder stuk

sloegen, en schilderijen is mede een vreeselijke ravage aan-

gericht, maar het meest nog onder beelden, vazen, pieces de

milieux, pendules en allerlei soort van tkag<'re-voorwerpen;

hiervan is zoowat slechts 1/10 gespaard geb even.

Dat Ambtenaren en Officieren, met hunne moderne en daar-

door min of meer luxueuse inrichtingeD, in bovenomschreven

materieel verlies ruimschoots dee'en, spreekt van zelf, vooral

als men daarbij in aanmerking neemt, dat het geredde meu-

bilair thans niet veel waard is. Hunne werkelijke veniezen

worden op sommen, varieerende tusschen de f 250.— eB

/ 2000.— geschat.

„Ook een paar Europeesche particu ieren en ve'e oude Chi-

neesehe familien ver oren veel, voorname'ijk aan oud kostbaar

porceleinwerk.

„ Onder de schokken, die na dien van den 6vn Januari ge-

voeld werden, waren er, die zuiver loodrecht waren en ^
nog worden dergehjke schuddingen waargenomen. De meeste

naschokken zijn evenwel horizontaal en alien worden vooraf-

gegaan door een onderaardsch geluid, meestal gelijkende op

ver verwijderden dooder, doch ook wel op kanonschoten.
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„Hefc is vreemd, dat sommige van deze latere schokken,

die by dien van den 6en Januari, wat hevigheid aangaat, zeer

verre ten achteren staan, op vele plaatsen op het eiland Ambon,

gelegen buiten het gebied der verwoesting, en zelfs te Banda
duidehjker gevoeld werden dan die eerste (ter Hoofdplaats

Ambon zoo geweldige) schudding,

„Nog steedB houden de schokken aan. "Werden er tusschen

den 5en en 8en dezer geene gevoeld, na dien tijd worden er

raeer dagelijks waargenomen, soms drie op een dag, en tus-

schenbeide een vrij hevige.

„Aangezien deze aardbeving veel overeenkomst heeft met

die van 1835, waarover gerapporteerd werd bij missives van

den Gouverneur der Moluksche eilanden dd. 4 November 1835

No. 63 en 2 Maart 1836 No. 19, en destijds de naschokken

nog twee maanden aan hidden, rekenen wij tbans er ook op,

dat de grond minstens even zooveel tijd zal noodig hebben,

om tot rust te komen.

„De overeenkomst dezer twee natuurverschijnselen is op

sommige punten frappant ; ook toen was de verwoesting plaat-

selijk ook toen werden bijna alle steenen gebouwen verwoest

of zwaar besehadigd, terwij 1 evenals toen, thans ook vele diepe,

hoewel smalle, scheuren in het gebergte zijn ontstaan, waar-

door aardschuivingen hebben plaats gehad en nog te wach-

„De weg naar de bergnegonjen op Leitimor heeft daarvan

veel geleden en is op enkele gedeelten niet begaanbaar.

„Toch vermeen ik, dat de laatste aardbeving heviger is

geweest, daar vele gebouwen, welke die van 1835 glansnjk

hadden doorstaan, thans ingestort zijn; de verwoesting heeft

in alle geval nu grooter afmetingen genomen.

,En wat leert men voor de toekomst uit de vorige catastro-

phe: dat de les spoedig vergeten wordt. Had men, uit de

ondervinding leering puttende, na 1835 alhier geene geheel

steenen gebouwen opgericht, dan zou Ambon thans geen puin-

hoop gehjken en zouden er op 6 Januari jl. nagenoeg geene

menschenlevens te betreuren zijn geweest. Het zou m. i.
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wenschelijk zijn, van overheidswege dergelijke fout thans te voor«

komen door, altijd van de veronderstelling uitgaande dat Ambon

op dezelfde plek lierbouwd wordt, het bouwen van woonhui-

zen en magazijnen geheel van steen eenvoudig te verbieden.

„Daarmede zal echter, als een conditio sine qua non, moe-

ten gepaard gaan het nemen van maatregelen tegen brand-

gevaar, door bijv. te bepalen dat, waar de perceelen vlak aaa

elkander of slechts met kleine tussehenruiniten opgesteld wor-

den, atappen dakbedekking niet toegelaten wordt en de wanden,

hoewel niet van steen, toch bepleisterd moeten worden. Hier-

van dienen uitgezonderd te worden de gewone kamponghuizea,

voor welke zulke regelingen te drukkend zijn.

,Dat voorzieningen, als bovenbedoeld, hoogst aanbevelings-

waardig zijn, springt in het oog als men in aanmerking neerat,

dat een onheil, als onlangs Ambon is overkomen, zich te

eeniger tijd wel herhalen zal, misschien over 100 jaar, maar

mogelijk ook reeds over eenige maanden.
„De groote aardbeving van Juni 1673, word zeven maanden

later door een nog grootere gevolgd, gepaard met een vloedgolf,

waarbij ruim 2000 personen het leven lieten. Stel verder, dat

de aanstaande catastrophe 'a nachts plaats zal hebben, terwijl

natuurlijk in nagenoeg alle woningen petroleum-lampen of

lampjes branden, hoe spoedig zou dan, wanneer geene goede

maatregelen tegen brandgevaar genomen waren, heel (het

nieuwe) Ambon tot den grond toe uitbranden!

„Welke zullen verder de gevolgen der laatste aardbeving,

en wel in economischen zin, voor Ambon zijn? De handel

zal nog jaren en jaren gedrukt blijven en zich niet meer vol-

komen herstellen, daar vooreerst werkkapitaal ontbreekt en

secundo het aantal ingezetenen reeds verminderd is, nog meer

verminderen zal en wel niet spoedig, doch nimmer geheel

aangevuld zal worden (voor vertrokken ambtenaars- of offi-

ciersfamilien komen waarschijnlijk andere in de plaats, maar

voor de vele gepensioneerden, gegageerden en andere parti-

culieren, die Ambon vaarwel hebben gezegd, hoogst waar-

schijnlijk geene).
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„De Bandasche Heeren, die zich hier gevestigd haddea en

druk bezig waren de Cultures op dit eiland eenige vluclit te

geven, hebben hunne landelijke ondernemingen a l'abandon

gelaten en zich als ingezetenen van Ambon doen Bchrappen.

„Verscheidene anderen zouden gaarne hun voorbeell voI^mi,

indien zij kans zagen hunne weinige berittingeo fcegen mati-

gen pnjs van de hand te doen, maar wie begeert nn con stuk

land op dit gevaarhjke eiland P

„Eerst over jaren, wanneer namelijk de aarde zich in al

dien tusschentijd zeer rustig gehouden zal hebben, ja, dan

zullen zich langzamerhaud weder gegadigden daarvoor opdoen,

maar dat ook nog niet zeker.

„Hoe het ook zij, het aanzien van de aanstaande Hoofdplaats

van dit Gewest zal een geheel andere wezen dan van de oude.

„Het groote Gouvernements-gebouw (het vroegere j.kasteel")

en vele raagazijnen binnen het fort Nieuw-Victoria, het oude

stadhuis, tot voor kort landraadzaal en politiekantoor, zoovele

oude en oudervvetsche heerenhuizen alien uit een roijale

beurs, werkelijk zeer aoliede, gebouwd en waarop het cachet

onzer voorvaderen was gedrukt, zullen weldra tot de geschie-

denis behooren.

„Ook de ruim een eeuw oude groote kerk, mede een van

Ambon's merkwaardigheden, is zoozeer beschadigd, dat ze wel

afgebroken zal moeten worden.

„De dienst wordt thans gehouden in een vrij groote atappen

loods, welke, door het krachtig handelend optreden van de

predikanten, reeds zeer spoedig na de aardbeving in gebruik

kon genomen worden, zoodat de zoo kerksche Amboinees zijne

godsdienstoefeningen niet lang heeft moeten ontberen.

„Ter vervanging van al die groote gedenkwaardige gebou-

wen zullen eenvoudige, lage en veel kleinere opgericht worden.

Jn de plaats van het oude, historische en eerwaardige

Ambon verrijst een bescheiden indische stad met onaanzienlijke

houten huizen en openbare gebouwen, veel ledige erven en

weinig vertier. Een oud-ingezetene zal, over eenige jaren

alhier terugkeerende, zijne oude woonplaats niet herkennen.



„Dcor deze aardbeving is, om zoo te zeggen, op de eerate

vestigiDgsplaats der Nederlanders in den Oost-Indischen

Arehipel, alle herinnering daaraan uitgewischt. Slechts de

Waterpoort van het fort Nieuw-Victoria, hoewel danig ge-

scheurd, getuigt nog van het bestaan der Vereenigde Oost-

Indische CompagDie en hare vroegere grootheid."

De Rtsident van Amboina.

Gonmtalo, 24 Juni 1898.

By deze heb ik de eer UHEdG. beleefd mede te deelen

dat op den 22cn dezer ten een ure tien minuten alhier een

lichte aardschok heeft plaats gehad, waarvan de duur onge-

veer 5 seconden wae, de richting van ZW. naar NO. en de

beweging horizontal, en een in den nacht van den 19
den op

den 20€n
j].,

'

8 voormiddags omstreekH 2 uur.

De Asmtent-hevident van Gorontalo.



C. AARDBEV1NGEN EN AARDTR1LLINGEN,

waargenomen op het Observatorium te Batavia

in het jaar 1898, door middel van zelfr-

registreerende Instrumenten.







INLANDSCHE NAMEN VAN EEN1GE MAD0EREE8CHE
PLANTEN EN SIMPLICIA.

DOOR

A. G. VORDERMAN.

Inspecteur van den Burg. Geneesk. diemt voor

Java en Madoera,

MET EENE TOELICHTING OVER DE UITSPRUK

In het voorjaar van 1894 bereisde ik het eiland Madm
tot controle der werkzaamheden van de hulpvaccinateurs, die

daar tijdelijk in dienst waren gesteld ora de jaarhjks terug-

keerende pokken-epidemie te bestrijden door eene algemeene

revaccinatie, waaraan de geheele bevolking onderworpen werd,

daar de gewone vaccinatie vruchteloos gebleken was de ziekte

uit te roeien.

Het verblijf in de desa's na afloop der werkzaamheden en

de onmiddehjkc aanraking met de bevolking en harehoofden,

leidden er toe op vein plaatsen aanteekoningcn te makenovtf

het nut dat door de bevolking aan sommige planten wordt

toegeschreven, terwijl de Madoereesche namen werden opge*

teekend en by die golegmihoid voor /o.ivcr mou'olijk
her

'

barium werd aangelegd van planten, die niet door mjj P^
mineerd konden worden.

Het opteekenen der Madoereesche namen was wel he
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moeihjkste gedeelte dier taak, want hoewel een eenjarig ver-

bhjf te Soemenep als civiel geneesheer mij eenigszins vertrouwd

had gemaakt met de eigenaardige klanken van het Madoereesch,

zoo stuit iemand, vooral een Europeaan, die zich niet speciaal

op inlandsche taalstudie heeft toegelegd en niet de gave bezit

van phonetisch juist te observeeren, herhaaldelijk op moeielijk-

heden, speciaal bij het Madoereesch, en wel eensdeela door het

minder goed verstaan der klanken en auderdeela door de

ongewoonte de klanken in schrift weder te geven.

Eene kennismaking met den Controleur 1° kl. bij het Hinnen-

landach Beatuur H. N. Kiliaan, die deatijda op Madoera vcr-

toefde met eene Regeerings-opdracht, voor het verzamelen

van gegevens om tot een vast stelsel van spelling voor de

Madoereeaehe taal te geraken, had ten gevolge dat deze taal-

kundige welwillend op zich nam de door mij genoteerde

Madoereeaehe namen, voor zooverre hem dit mogelijk was, te

corrigeeren, daar enkele plantennamen in een locaal dialect

opgegeven, hem te voren niet bekend waren en hij dus niet

altijd in staat was te oordeelen of door mij bij het opschnjven

geene fouten gemaakt waren.

Yoorzichtigheidshalve heeft hij daarom in de laatst bedoelde

gevallen achter de correctie het teeken ? geplaatat, dat door

mij in de woordenhjat ia overgenomen.

Bovendien heeft de heer Kiliaan zich de moeite getrooat

aan de lijat der door mij opgeteekende namen van planten en

simplicia eene toelichting te voegen over de uitspraak van het

Madoereesch, die ik in het belang der zaak hieraan heb toe-

gevoegd en waardoor dus de waarde der mededeeling gerezen ia.

Waar zulks noodzakelijk bleek heeft hij tevena bij enkele

der door hem verbeterde plantennamen ook die geplaatat waar-

onder zij in een ander deel van het eiland, dan waarin ik

verzamelde, bekend zijn. Immers tusschen Oost- en West-

Madoera is, ook zelfs voor oningewijden, een duidelijk verachil

in dialect waar te nemen.

In den tekst ia zulks aangegeven door de woorden: Oost-

Madoera of West-Madoera.



— 142 —

Bij de vermelding der vindplaatsen van de verzamelde of

waargenomen planten heb ik echter niet de wetenschappelijke

schrijfwijze gevolgd, bedacht als ik was dat hierdoor mis-

verstand zoude kunnen ontstaaD en heb ik mij bepaald totde

schrijfwijze der plaatsnamen, zooals die op de topografische

kaart van het eiland voorkomen.

Na op de bovenvermelde wijze de juiste spelling en uit-

spraak der genoteerde plantennamen betracht te hebben, bleef

mij nog over van een groot aantal planten de juiste determinate

te verkrijgen.

Hiertoe verleende Prof. Dr. M. Treuu, Directeur van 's Lands

Plantentuin te Buitenzory, welwillend zijne medewerking door

zulks aan den toenmaals bij die inrichting werkzame kruid-

kundige Dr. Hallier op te dragen, voor zooverre zijne overige

bezigheden dit toelieten, terwijl Dr. Boerlage later devrien-

delijkheid had nog enkele specimina verder te determineeren.

Mijne reis over Macloera bij welke gelegenheid de hieronder

te vermelden aanteekeningen gemaakt werden, ving aan op

1 Mei 1894 van uit Soemenep, werwaarts ik met een stoomer

der Paketvaart Maatschappij gebracht was. Eerst ging ik over

land naar Batang-batang, de hoofdplaats van het district»
daja en daarna terug naar Soemenep, om van daar via Mandty
te reizen naar de hoofdplaats van het district Bamt dajaAm-

boenten, gelegen aan het Koorderstrand. Na eenig oponthoud

werd de reis per prauw voortgezet naar Tarn beroe Timor, mede

aan het Noorderstrand gelegen, doch op het gebied van de Af-

deeling Pamekassan, van welke plaats uit te paard Peritenon

bereikt werd over een schilderachtigen weg die langs hoogs*

eigenaardige vreemde Madoereesche grafsteden leidde. Pego**
nan is een der hoogst gelegen desa's van Madoera, en *>

hoofdplaats van het district van denzelfden naam, terwijl er

een geriefelijke pasangrahan bestaat, waarvan nog al eensvan

uit PameJcasan gebruik wordt gemaakt. Tot Beltoq is de weg

met voor voertuigen geschikt, doch van daar uit ging het per

as verder naar PameJcasan, waar ik een etrnaal vertoefde,
en
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gelegenheid had by mijn gastheer, den toenmaligen Resident
P. C. Arends, menige aanteekening over Madoereesohe planten
te completeeren.

Grootendeels langs het Zuider-zeestrand voert de postweg,
die van Pamekasan naar Sampang^ de atiloclinijshoofdplnatB

leidt. Hier had ik gelegenheid herbarium (helm ODTOlledig)

te maken van den boom die daar plaatselijk rakwamala licet,

waarvan het melksap, met eenige ingredienten Termengd, tot

reukwerk dient. De boom stoat niet ver van de woning van

den Assistent-Resident.

Van hier uit werd wederom de Noordkust be/ucht en

wel per as tot Ketapang-daja, de districtshoofdplaats, waar
zich eene pasangrahan bevindt. De tocht ging verdor

over Sapolo en Arisbaja naar Katujhihn. Het landschap

heeft op het laatste gedeelte van den tocht het Madoereesehe

type verloren en hjkt meer op dat van Java's laag-

landen. Den 18 e" Mei 1894 was ik via Kamal te Soerabaja

terug.

De meeste der bovengenoemde plaatsnamen zal men bij de

vindplaatsen der planten aantreffen. Tusschen Ke-tapnng-daja

en Sapolo ligt, bij de desa Nepah, aan het zeestraud een heilig

plekje grond, waaraan eene legende verbonden is, waar druk

geofferd wordt en rich drie van elkaar gescheiden kolonies

apen (Cercopithra<.-- ri/nomoh/Ns), ophouden die onderling vijan-

dig gestemd zijn. Dit boschje, dat een der vveinige restanten

van oorsproukehjke Madoei\i-vei>:etati'' aanbiedt, wordt bij een

eventueeel botanisch onderzoek van het eiland ten zeerste

aanbevolen.

Ik acht het noodzakelijk de mededeeling te doen, dat bij

de spelling der latijnsche woorden, die de soortnaam aan-

geven de regel gevolgd is, die door het zoologische gedeelte

van het Britseh Museum is aangenomen, door de beginletter

immer met een gewone letter te schnjven en daarvoor geen

hoofdletter te gebruiken, wanneer het woord is afgeleid

van een eigennaam. Zulks is geschied in overeenstemming

met mijne zoologische edita.

LIX 10k



De uitspraak van het Madoereesch.

§ 1. Als hoofdregel voor de uitspraak van het Madoereesch

geldt, dat de qualiteit van een klinker door de intensiteit van

den vorigen daaraan verbonden medeklinker wordt beheerscht:

een klinker is zacht of acherp, naarmate de voorgaande be-

gin-medeklinker zacht of scherp is.

In verband daarmede is de omstandigheid dat van de a een

doffe, min of meer kleurlooze, en daardoor zachte varieteit

bestaat, namehjk q ongeveer als de Engelsche a in het onbetoond

woordje a (an), in tegenstelling tot den anderen o-klank,

namelijk de scherpe a (in exceptioneele gevallen door a weer

te geven) in klank = de Nederlandsche a in pas.

En zoo staat tegenover de zachte i = Nederl. ie in nid,

de scherpe e = Nederl. e in net, tegenover de zachte oe
~

Nederl oe in koek, de scherpe o = Nederl. o in kok.

Bovendien kent het Madoereesch den kleurloozen korten

klank V ongeveer als de Nederl. « in de.

Voor 't overige wordt hicr gcrnakshiilvc de spelling ge*

volgd, die zooveel mogelijk met het Xclerlundsch taaleigen

rekening houdt.

Alzoo wordt de zachte uitspraak van de i alleen dan door

middel van een accent (') aangegeven, wanneer daarop een

medeklinker als sluiter volgt, daar die klinker naar de Neder-

landsche schnjfwijze anders scherp zou worden uitgesproken.

In een open lettergreep daarentegen behoeft de zachte »ls

zoodanig niet te worden aangegeven door een accent, aange-

zien die klinker in het Nederlandsch aladan van zelf ^
zachte uitspraak krygt.

Omgekeerd wordt de scherpe uitspraak van de e in de

"

alleen dan door een accent f) in schrift uitgedrukt,
wanneer

die klinkers in een open lettergreep voorkomen, anders niet.

§ 2. Tabel van de onderacheidingen der niodckliokers:



!
"V -A. S T- |X9X»|

N I E T N A S AA, Nasaal.
Ni,-t

GESLACHT.

Scherp.

»
Scherp.—

C.easpiivtM-.I.
pireerd.

Keelletters . . .

ft gh 9 f

Verhemelte-let-
j

tj djh dj »;'

Tongletters . .

t
. « -

TandletUrs. . . t dA * - -

Lipletters .... p M j m |

§ 3. De h komt in het begin van een

sleehts als de zoogenaanide stomme h v<

om in ons schrift niet weergegeven.

Als sluitletter wordt zij sleehts daar

woord oorsponkehjk open was; en dan nog is zij niet onaf-

scheidelijk aan het woord verbonden, immers, zij Jean (en dus

ook niet altijd) sleehts bij een rust, d. i. aan het eind van

een zin of zindeel gehoord worden. Dit gevoegd by de om-

standigheid dat het SoemSnepsch die eind- h in 't geheel niet

kent, mag voor ons een voldoende reden zijn

dan in ons schrift niet uit te drukken.

§ 4. De q is een keelletter bij uitnemendheid,

wordt voortgebracht door de stemspleet I

tegen de stembanden aan te drijven.

In den regel komt zij als sluitletter voor, hetzij

de /* ook

l den adem
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eind van een woord, hetzij tusschen twee gelijke klinkers, als-

dan een hiaat bewerkende.

§ 5. De halfklinkers j en w komen, beginletters zijnde,in

een echt Madoereesch woord slechts als overgaDgsklankeo, of

wil men, als willekeurig ingevoegde letters voor : dey namelijk

tusschen een j-klank (*, e) en een anderen klank, de w tus-

schen een oe-klank (o<?, b) en een anderen klank.

Als sluitletters vormen zij met een voorgaanden klinker een

tweeklank, zooals: labqj.

§ 6. De trilletters /• en I kunnen ook als vloeiletters dienst

doen, d. w. z. een voorgaande medekl inker kan daarmede in

de uitspraak verbonden zijn; bijv. klbboer voor kellbboer{$\\\

§ 7. Met 't oog op de uitspraak van de klinkers belangrijk

is verder het onderscheid tusschen vaste en ijle medeklinkers.

Een aanvulling van den opgegeven hoofdregel voor de uit-

spraak is toch de volgende regel

:

Na een ijlen medeklinker (waaronder de stomme h to

rekenen) is de klinker zacht, wanneor do/.olf'.le of een vorige

lettergreep met een zachton niedeklink«>r h.-^inf. bijv.: kaseffl-

bhoeqqn, wqq-bofitmq<iH.

§ 8. Tusschen twee klinkers staande kan een enkelc medeklin-

ker alleen als beginletter optreden, zooals: djhqti, A.ldjhq-^

De q maakt echter op dien regel een uitzondering uit, want

ook dan wordt zij doorgaans als sluitletter uitgesproken.

Daar de uitspraak van een sluitletter in 't algemeen
zich

aan de volgende anders met een klinker d. i. stonime *

beginnende lettergreep meedeelt, kan de q evenwel verder

als beginletter zich doen gelden. Toch is zij een te jjle klank

(zoo ijl dat zij na de e geen sluitletter kan zijn, zie § 10)^
dat zij zich als beginletter even duidelijk zou Uten ver-

nemen. Daarom kunnen we volstaan met te schnjven bij?-

ook dubbele, zie s 10) b«di.«»rt <!.• .MTste lu >luitl«-tror tot een

vorige lettergn-cj, ,.„ ,!<•
| aut , t „ :l |s iM-inN-twr tot de vul?onde;
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Drie medeklinkers kunnen in een woord op elkaar volgen

alleen dan, wanneer de laatste een vloeiletter is, bijv. tyamploHpi

d. i. njam plong.

§ 10. Het Madoereesch onderscheidt dubbele van enkele

medeklinkers; zoo heeft bijv. tette een dubbele t tuaschen de

klinkers.

Ook na e en voor een klinker heeft altijd geminatie van

een medeklinker plaats, omdat de # (behoudens hetgeen in

§ 8 is meegedeeld) immers door haar korten klank steeds een

sluitletter achter zich eischt, zooals: Soemtnngp l
).

§11. In de derde lettergreep van achteren kan een a

al8 e uitgesproken worden bijv. tjempaka=tjampaka, kelli>L<,> ,•=

kalbboer.

Een afgeleide vorm met het achtervoegsel an wordt te dien

opzichte behandeld als had die vorm geen suffix, zooals:

k8ssembhoeqqn=kasetnbhoeqqn.

§ 12. Een woordherhaling wordt doorgaans in haar verkor-

ten vorm gebezigd, bijv.: mang-kamang=kamang-kamang.

Zulks heeft vooral plaats, wanneer het woord van het suffix

an is voorzien, welk suffix nooit mede herhaald wordt zooals

:

lang-tblangan voor tblang-tblangan.

Een ingevoegde ,;" of iv (§ 5) wordt als beginletter, en een

ingevoegde q (§ 4) als sluitletter in het eerste deel der woord-

herhaling steeds behouden, bijv.: kaq-sekaqan, icqq-boetvqqan.

Plantendeelen.

bast, bhqbhqghqn, kbleqna kadjoe.

blad, dqoen.

Jong blad, njenna.

bladsteel, ghqghqng.

bloem, kembhqng.

bloemscheede,Ve/?poA:, pbpok.

bloesem, zie bloem.

boom, zie plant.

x
) Voor het dagelij ksch gebruik kunnen we in een dergelijk geval

slechts een enkelen medeklinker schrijven: Soemenep.
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doom, doeri.

gras, grasplant, rebbhq. Ook enkele planten die niet tot de

Gramineae behooren woorden met rebbhq aangeduid.

hout, kadjoe.

melksap, ghetta.

plant, bhoengka. Doch zie ook gras.

Slingerplant : Vele slingerplanten (niet alle) hebben den alge-

meenen naam van rabet.

Het verder kenmerk van rabet is evenwel niet optegeven.

stam, zie plant,

meeldraden, sare.

tak, rantjaq.

vrucht, boeivq, waq-boeuunjqn.

vruchtbeginsel, pbtjet.

vruchtsteel, dqlqnggidhqn, talanggidhqn, talangUdhqn (Soemt-

nep), talangketan {Soemenep).

wortel, ramoq.

hoofdwortel, ramoq ghqseng.

zaad, zaadkorrel, bighi, bqiq.

Soemenfy, Januari 1895.



N A A M L U S T.

1. addhqs = Foeniculmn vulgare Gakrtn. (Umbelli-

ferae); de gewone fenkel, tot medicinaal gebruik laagepknt
in tuinen te Pegantenan.

2. addhqs manes = naam van de fenkelvruchtjes in

den drogenjhandel.

3. addhqs tjena = de vruchten van de japansche

steranijs, Mima,) religin>»„t v. Siei:. < M<<<ftio/iarr<o>), inden dro-

gerijhandel.

4. ««>«</ mawar—Rosa damascena Mill. (Jiosaceae)

de Perzische roos ; veel op erven van Europeanen en inlandache

grooten aangeplant. De naam rozenwater wordt op de bloem

zelve toegepast.

5. akor ?— de naam die de Cgcas circinnalis L. {Cyca-

daceae) te Amboenten draagt. Het pluis dat de jonge blad-

uitspruitsels bedekt, wordt ten onrechte penawar d)amhi .~

bar — djqmM Madur. genoemd.

6. angen-angen= Spinifer tynan-osus L. (Gramineae)

;

een typische zeestrandplant. Algemeen langs zandige kusten.

7. antemon (Oost-Mado>ra) rr Ci/curnix ,<afivm L. {Cu-

rurbitareae)) de gewone komkommer, veel op Madoern aan-

geplant; de vruchten worden in den oogsttijd langs de wegen,

op den pasar en in warongs verkocht. Ook eene varieteit op

Java Jcrai genaamd, wordt op Madoera aangetroffen.

8. anto monjok? = Flemingia strobilifera R. Br. (Le-

guminosae). Aldus te Ketapang Daja genoemd. Deschutblaadjes

der bloemen dienen,na gedroogd te zijn, tot vulsel van kussens.
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9. apokat? — Persea gratissima Gaertn. (Lauraceae),

De advokaatboom uit West-Indie ingevoerd ; wordt om de ge-

zochte vruchten op enkcle erven van Europeanen en aan-

zienlijke Inlanders aangetroffcn.

10. arren = Arenga saccharifera Lab. (Palmae)\ de

bekende aren-palm. Uit het sap, dat uit de af'gesneden vrucht-

steel opgevangen is, wordt door uitdamping inlandsehe suiker

bereid. De bladeren dienen voor dakbedekking en de opper-

ste lagen der jong uitgesproten bladen tot omhulsel voor

inlandsehe sigaretten. Van de glibbcrige gepelde vruchtjesin

navolging van het Javaanseh kblang kaV/ng genaamd wordt

confituur gemaakt, terwijl de ongepelde vruchtjes op West-

Madoera: bqloeloeq heeten. Slechts in het Bangkalansche wordt

uit dezen palm leggen getapt. Overal elders dient daartoe de

tareboeng, Borassm flabellifer L. Het touw gemaakt van de

zwarte vezels, die tusschen de bladnteelcn worden aangetroffcn,

heet tampar eddhoek en wordt o.a. aarigew<md bij de vangst

van jonge ianeten^r-vischjes. Dezo bibitviachjoH worden in,

soms sierlijk bewerkt(:, pompoen^-halen n,mr Java''a overwal

vervoerd om in de vischvijvers uitgeplant fee worden.

11. atal— basisch loodohromaat uit Europa afkomstig;

in den drogerjjhandel. Dient o.a. tot het bereiden van gele

smeersels bibord., voor het onbekleede gedeelte van het lichaam

bij bruiloftskostuum.

12. atal bath = ruw auripigment uit China afkomatigi

in den drogenjhandel als epilatorium gebruikt.

13. attjem = Tamarindus indica L. (Leguminosae) de

tamarinde-boom. Om de heerlijke schaduw en de bekende

vruchten veel langs wegen aangeplant. De gerookte bast

wordt in het Soeraenepsehe bij zwangerschapsgelusten in <*e

plaats van eetbare klei gebruikt en wordt o.a. op depasarste

Soemenep daartoe verkocht, onder den naam n
ampo "u i''

nl -

Slechts in Midden- en W^t-Madmra \* geophagie bij zwangere

vrouweningebruik,terwi]ldegenmkw- leemfragmenten,diedatf'

toe dienen, den naam ghqUggha dragen. < >ok mannen maken m

Oost-Madoera veelvuldig gebruik van de onbereide tamarinde-
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bast, zoodat men nimmer cen volwassen boom aantreft die niet

tot boven manshoogte van inkappingen voorzien is.

14. attjem toewa = het tot zwarte kleverige ballen ge-

kneede en van pittcn ontdane moes der tamarindevrueht : in

den drogerijhandel (de asem kawaq der Javaansche doekoens).

15. bqlirang = de ruwe zwavel ; in den drogerijhandel.

16. bqloentas = Pluchnt imlira Li-ss (Composifne):

cen bekende strandheester; soras tot heggen gebruikt en alge-

meen voorkomende. De bladeren worden als toespijs genattigd.

17. bnng-kombnngan z= Melastoma polyanthum Br..

(Melastomaceae). Algemeen in struikwildernissen. Do vrueht-

jcs worden te Pegantenan gegeten.

18. bqr-abqr — Ficus septica Rumph. (Urticaceae) te

Keiapang daja. De gestoomde en als tabak fijngesneden bla-

deren dienen soms tot vehikel bij opiumgebruik.

19. bqrqngan = natief realgar uit China ingevoerd.

In deu drogerijhandel. Wordt gebruikt om het witijzer fpa-

moer) der krissen bij het schoonmaken goed uit doen komen.

20. bfir-djiinibr -hur-djntnbr, de onechte penairar-

djambi of de roodbruine haren van de Balantin m chrysotrichum

Hassk. (Filices) van Java afkomstig ;
in den drogerijhandel.

21. baroe = Hibiscus tileaceas L. (Malvaceae). De

bladeren dienen behalve tot inpakmiddel bij inkoop op pasars,

ook tot veevoeder. De binnenbast van den stam heet heweq

;

het touw hiervan gemaakt r= tampar loeiceq, terwijl de binnen-

bast der takken lot-lbdhqn en het touw daarvan gemaakt tam-

par lot-lbdhqn genoemd wordt.

22.
°

baron ( West-Madoera) = Hibiscus Abelmoschus L.

(Malvaceae). Komt o.a. bij Soemenep in het wild voor. De

welriekende zaden zijn in den drogerijhandel. Op enkele plaat-

sen, b.v. te Pegantenan, is het gebruik dier zaden onbekend.

23. bedoes = Canavalia gladiata Dc. (Leguminosae).

Dezelfde boonsoort die in de Preanger: kods bakoel heet.

De boonen worden op de pasars te Soemenep als genees-
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middel bij de medicijnhandelaarsters verkocht, en worden overi-

gens, na in water geweekt en boven vuur gepoft te zijn, ala

toespijs genuttigd. Zonder die bewerking zouden zij volgeus

beweren der Madoereezen duizeligheid veroorzaken.

24. bhq bang mha = Allium ascalonicum L. (Liliaem);

de brambang der javaansche doekoens of de roode sjalotjes.

Worden hier en daar in het gebergte aangekweekt, doch oofc

tot culinair gebruik in groote hoeveelheid van Jawungevoerd.

25. bhqko r= Xicotiana tabacum L. (Solaname). De

tabaksplant, die in nog andere soorten en varieteiten, voor-

namehjk tot eigen gebruik door de bevolking verbouwd wordt

Het pas ontkiemde plantje in de kweekbeddingen heet boen§a.

26. bhqkong ~ Crirmm naiidicimi hAAmnnjllidam

Langs raoerassen o. a. in het Soemenepsche. Met gift igen knot

27. bhqlqng tambhql : de zaden van de Entada «£
den* Bentii iLegwninos'in als q„»d», hi) do .1 avaansche doe-

koens bekend; in den drogorijhandH. Ken gobruik <-leze:

groote platronde boonen is than* bijna in vorgetolhoid geraakt.

Jaren geleden, toen nog eenvoudige kabuja's door de Indiwh

dames gedragen werden, was hot mode die met een smal

strookje van katoen aan de randen te versieren, dat in heteof

viel door de vele kleine dwarsplooien die daarop voorkwamen.

De waschbazen gebruikten destijds die boonen, om,nadei*^

gestreken te hebben, door heen en weder wrijven met den ran

van den boon, de plooitjes uit te doen komen (di pa**

kabuja).

28. bhqng tjar tjma = de bloemen van de Aglaia odor*

Lour. (Meliaceae). Be plant wordt om de welriekende bloemP'

jes veel op erven van Chineezen en aanzienlijken

(Patjar tjma; Bataviaas.-h maleiscb). Ken decoct der blades

wordt inwenditr bij vom-rNrho , ,.i t,. n i.io'owond.

Dc. (Legu
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het sap bij ontsteking in den uitwendigen gehoorweg ge-

droppeld (te Batang-batang).

31. bhoebhoewqn (II) = Gynandropsia pentaphylla Dc.

(Capparidaceae). De bladeren zijn bij het fijnwrijven onwel-

riekend, doch dienen te Tamberoe als groente ?oor mjor asem.

32. bhoenjoh — Nipa fruticaw Thuxb. {Palmar); de

bekende strandpoelpalm op Java nipah genaamd. De zaden

dienen op Java soma tot het maken van glibbertjes-confituur,

doch op Madoera wordt daarvan geen gebruik gernaakt. Van
de bladeren wordt, nadat zij in brak water gelegen hebben,

dakbedekking, atap, gevlochten, terwijl de opperhuid der jonge

bladeren tot omhulsel van inlandsche sigaretten dient.

33. bidqrq ghoenoeng (West-Mad. ) = het bitterhout

van de Strychno.* lig/tstrina Ml. < Lo<j<iniacni<>) nit Brwki
afkomstig; in den drogerijhandel gewoonlijk bidara laid

genoemd.

34. bidqrq goenoeng (Oost Mad.) = synoniem met

Ko. 33.

35. bidjhqn — de zaden van de Sesamum indicum DC.

(Pedalinaceae); in den drogerijhandel. De plant wordt ook hier

en daar geteeld. De uit de zaden geperste olie heeft renommee

als smeermiddel bij spierrheumatismus.

36. bidhqh sare = Parana volubilis Burm. (Convolvu-

laceae). Een afkooksel van het kruid wordt inwendig gebruikt

in het kraambed tot bevordering der kraamzuivering (te Soe-

37. bidhoeri (West-Madura) Calotropis gigantea

Drtaxd. (Asclepiadacae). Is algemeen in kale streken. Van

het zijdeaehtige zaadpluis, dat in Europa als vezelstof de aan-

dacht heeft getrokken, wordt op Madoera geen gebruik gemaakt.

38. bidoeri (Oost-Madura); synoniem met No. 37.

39. billq = Feronia elephantum Corr. (Rutaceae). De

onsmakehjke vruchten dezer boom zijn bij de Madoereezen

gewild.

40. billq gheddqng = Aegle marmelos Corr. (hutaceae)\

de zoogenaamde Baelsvrucht die in Britsch-Indie renommee



heeft ala middel tegen dysmterie. Hier en daar op Madom
aangeplant om de vruchten, die minder onsmakelijk zijn dan

die van N°. 38.

41. bfntaos = Paederia foetida L. (Rubiaceae). De

iets naar skatol riekende bladeren worden aan djamoe'sto^
voegd by buiklijden (transraigratiemiddel te Batang -batang).

42. boelckol'= Zizyphus jujuba Lam. (Rhamneam).
De vruchten worden te Amboenten gegeten. De fijngesneden

bladeren worden met afschraapsel van santelhout vermengd,

in het kleed gedaan waarin een hjk gewikkeld wordt.

43. boelangan = Gmelina asiataca L. (Verbenacm);
in het wild groeiend te Beltok.

44. boeloe djmnbe — boeloe diambi— synoniem met

N°. 20.

45. boentb — Costus specioswt L. (Zlngiberaceae) te

Pegantenan en elders op vochtige plaatsen. De afgesneden

bloeiwijze wordt bij ziekte van het padigewas te velde (om

merah op Java genoemd) in het sawahwater geworpen. (Signa-

tuurmiddel.)

46. boerne = Antidesma velutinosum (Euphorbiaceo»\

De roode vruchtjea worden te Pegantenan gegeten.
47. boeivn kastori~ de naam van de zaden van den

Hibiscus abelmoschus L. (Malvaceae) in den drogenjhaadel.

Zie Ko. 22.

48. boewqna anggoor— F«7w vinifera h.(A m
De gewone druif met witte vruchten is op iHao^rfl inge

'

voerd. Tiert welig op het eiland Telanggo. Ten tijde van

Sultan Pakoe Nata Ningrat moet een Europeaan poging<*

m het werk hebben gesteld, de druiven van Telanggo tot

wijnfabricatie te bezigen, waartoe de Inlandsche vorst echter

geen toestemming heeft verleend.

ID.
49. dqng-dangsettf) AcaUppha indica L. (

Kxphorbiac^
all onkruid langs de wegen te T<mb*roe.

50. daon bmiar ~ Smila.r specie (LMaceae) te &&
pang-daja. Bij atonische zweren van het onderbeen *<*dt
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een, boven vuur verwarnid, blad dezer plant op de zweer

aangewend.

51. dqon brntang
(

v
)
— Spihuithes riJiata H. H. K. (Vom-

positae). In de omstreken van Bomgkalcm] geen gebraik.

52. dqon dhilhn (West-Madoera)= Pogwtomm .«/».,

na verwant aan Pogostounm pb rtrantlnndrs Dksf. iLibiatao.

Om de welriekende bladeren, die tusschen de kleedcrcn g«>-

legd worden, op vele erven aangeplant.

53. (/rtOW dhilep {Oost-Madoera) — synonym met

N°. 52.

54. dqon gedel (P)=rJ5Tnra cr.-pifans L (JSWpAorfca-

ceae). Op Gouvernements last indertijd op de orven van

Inlandsche bestuurshoofden aangeplant en van nit Mauritius

ingevoerd, als middel tegen lepra. De boom wordt op Ma-

doera naar den naam der ziekte ook wel eens dqon bo>-

doeq genoemd. Men wendt soms de fijngewreven bladeren

vermengd met adas en poelasari aan op ulceratie's bij

lepreuzen.

55. dqon ghqmet= BrgophyUum cahjeinum. Sai.isb.

[Craasulaceae). De bladeren aan een draadje by den bladsteel

opgehangen, hebben de eigenschap bij alle insnoeringen van

den rand spontaan worteltjes en blaadjes uit te spruiten.

Te Ketapang-daja waar de plant onder den hiervoor vermel-

den naam bekend staat, dienen de fijngewreven bladeren, met

een weinig kalk vermengd, tegen verschillende met desquamatie

vergezeld gaande huidzickten bij kinderen.

56. dqon hahal btek= Desmodium gang,! ten,* IV.

{Leguminosae). Te Ketapang-daja worden de fijngekneusde

bladeren bij hoofdpijn op het voorhoofd aangewend.

57. dqon hambing= Coleu.< carmen* Hassk. i
Labiatae).

Groeit in de omstreken van Bangkahn. De fijngewreven bla-

deren aangewend tegen kloven in de mondhoeken bij kinderen.

58. dqon maddhoe= Barleria cristata L. (Acanthaceae).

Te Soementp als sierplant in heggen. Langs de erven op Bang-

Ugoer. De Madoerees noemt de plant naar de zoete smaak

die geproefd wordt by het uitzuigen van de bloemkroon.
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59. dqon parabas = de bladeren van de Tetranthem

brawas Bl. (Lauraceae); in den drogerijhandel.

60. dqon parija= Momordica charantia L. (Cucurbita-

ceae). De wilde ptpareh. Het sap uit het fijngekneusdekruid

verkregen dient inwendig als lochiae-bevorderend middel in

het kraambed (te Batang-batang .)

61. dqon salangkeng = Anisomeles ovata R. Bb.

(Labiatoe). Een afkooksel der bladeren wordt te Ketapang-

daja inwendig tegen graveel gebruikt.

62. dhqloe }>ang= Broussonetia papyrifera Vent. (
UrH-

caceae). Aangeplant. Van de binnenbast wordt te Sampang

perkamentachtig papier geslagen voor omslagen van boeken.

Van de vezels der binnenbast wordt stevig touw gemaakt

voor rundvee en fijner touw tot het vlechten van atap.

63 dhqhebqna tall= hip'ophmctinn auriculatum Dess.

(Tiliaceae) in een boachje bij Heltok tusschen Pegantenan en

Pamekasan. Gebruik onbekend.

64. dhamar bqlb = fossiele of halffosaiele bars; in deo

drogerijhandel en uit de Lampon*/* afkomstig ; de remed

dnging der javaansche doekoens.

65. dhqng pedjhqngan - Calosanthes indiea Bfc.<M

noniaceae) te Kntaprmg-duja; geen gebruik.

66. dhqrsana = Eugenia mabucr„.<is L. Qlip'taceae)-

De op Java als djamboe hoi bekende vruchtboom, Hier en

daar op erven aangeplant.

67. dhidhis= het witte kleverige product deraarsklie-

ren van de Viverra zibetha Cuv., de zoogenaamde Iadische

civetkat, dat in een fleschje onder water bewaard en door

bloemen-verkoopsters te Amboentenmedegevoerdi wordt. Dewi>e

waarop aldaar welriekende bloemen te koop worden aangeboden

is eigenaardig en getuigt van smaak. Op een 1 } voet langj

reep, bestaande uit een pandanblad, is een boordsel
genaai

van bloemen. Tot grondlaag dienen de groenachtige
bloeffl'

kroonbladeren van de kcnamfn waarop rozen bloeinkroon-

blaadjes geheeht zijn en daartusschenin afwiaselend
witte

en gele tjampaka-bloemen : Bij den koop krijgt men een peper
'
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huis van pisangblad toe, waariu schraapsel van de djerok-poeroe

schil (zie N° 87), fijngesneden jonge bladeren van den pandan

vangi (zie N°. 365), de welriekende bloeiwijze dezer pandan

en zeer weinig dedes (dhidhis); de laatste met behulp van een

lucifer uit het fleschje genomen.

68. dhin kamandhinan (?) = Coleu* gah'ntun Benth.

(Labiatae) te Bang ka Ian; geen gebruik.

69. dhoebqdjq = Woodfordia florilmnda. Sai.i-i;. . Lg-

thaceae); te Pegantenan in het wild. De bloempjos en de

zaadjes worden opgezaineld om aan niedicijnhandelaars rerkoebl

te worden.

70. doeirqq z^Syzggium jamhrdarnun Dr. i Mgrtacae).

De in November en December voorkomende vruchten worden

met zout tusschen twee borden in geschud en daarna gegeten.

Zij veroorzaken daarbij soms een benauwend gevoel op de borst.

Van de antidiabetische werking der zaden en van de bast is

den Madoereezen niets bekend. De laatste dient als ford d.i.

toevoegsel aan zoete Uggen om het verzuren te belemrneren.

Het hout dient voor meubels.

71. djadam (I) = djadam = djadam = djadam = Rhoeo

discolor Hancb (Commelinaceae); in tuinen aangeplant. Te Bang-

kalan wordt bij heftige oogbindvliesontsteking met swelling

een koud aftrekael der bladeren als waschwater gebruikt (sig-

natuurmiddel).

72. djadam (II) = djadam = djadam = djadam = de

naam die de aloe in den drogenjhandel draagt; afkomstig van

de Aloe socolrina Lam. et div. spec. (Liliaceae).

73. djahate poser= Scaevoh koenigii Va.u.. {Apoqp

naceae) te Sampang en te Ketapang-daja. De fijngeeteinpte

bast wordt met curcuma vermengd op patt-k \frmnl>o a*m)

aangewend, na voorafgegane behandeling met sulfas eupn.

74. djhqbn = Setaria italica Beam (Gra

djeicatroet van Java. Wordt tusschen de njst in op Madoera

aangeplant, voornamelijk als- voeder voor perkoetoet-duiveii.

Bij koortsige ziekten wordt soms een afkooksel der gestampte

vruchtjes aan de zieke gegeven.



75. djhqba bitiri/ <»t iljh,ih,i i><ih>iun = de harige varie-

teit van N«. 74.

76. djhqbq lakeq = de niet- harige varieteit van N°. 74,

77. djhqggoeng = Zea mays L. (Gramineae). Demais

wordt op Madoera even als njst als hoofdvoedsel verbouwd,

De aldaar gekweekte varieteit is zeer klein, terwijl proeven om

groote varieteiten in te voeren steeds mislukt zijn.

78. djhaghoeng boeltr= Sorghum vulgare Pers. (Gra-

mineae). Deze gierstsoort wordt liier en daar, hoewel in

geringe hoeveelheid aangeplant o. a. bij Sajmlo.

79. djhalabi= de vruchtschillen van de TenninaMa

laurinoides Teysm. en Binn. (CombretwruH): in den drogerij-

handel.

80. djhqmboe bfOnder= Psidium guajava L. (M
taceae). De bekende djamboe bidji; oorspronkelijk uit ZS
Amerika ingevoerd doch thans veral ook op Madoera zeer

verspreid. Om de vruehten en geneeskriiditige bladeren dik-

wijls op erven aangeplant.

81. djamboe mmije/ — Atiarardinm <>cci<le))l<tk\i.(Am'

cardiaceae)- oorspronkelijk ait H «/-/,/,/,/ alkomstig. Wordt reel

in tuinen aangetrotten behalveom den eetbiuvn sappigen vrui'ht-

bodem ook om de jonge bladeren die ills t oespijs zeer ge-

wild zijn.

82. djhampS = synoniem met N'. .", 5, doch aidtts

geheeten te Sampang.

83. djhangkang = de vruchten vnn de iiteyculia
foetid

L. (Sterculiaceae)- in den drogerij handel.

84. djharangb = A corns ' t, rrestris Rum ph. (Arac^
de indische kalmoes. Wordt op dransige

;

plek.jo - :i,.n-vjii:t"
ta '

;

geneesmiddel en om aan Chinee/en verkoi •lit te
wordeivlielier

rhizoom met de bladeren o. m. bij hot I'rtj l)t.„frest aan de

deurpost ophangen.

85. djhariboeq =» Zizupkus ruful I Mi', ,

{
Bkm*"*,

In het wild by F,.j„, t t,.nn , t . ,), ,,,„.,„,, « zijn eetbaar.
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wild voor, doch meer op het tot de afdeeling Soemenep be-

hoorende eiland Kangean. Van het hout der takken wordt

houtskool gemaakt.

87. djherroek pbrot= Cibus fxtpaht Miq. {Rutareae).

Om de welriekende vruchten die in de inlandsche geneeskunde

in gebruik zijn . op vele erven aangeplant.

88. djherroek rante= Triphasia aurantioht Lour.

(Rutaceae). Op Java meer algemeen als kingkit bekend. Als

hegplant gewild ; van de vruchtjes wordt door Chineesche

vrouwen confituur bereid.

89. djhilq bhqdjq= Opuntia dillenURkW.(Cactaceae).

De wilde cactus. Zeer algemeen op zandige en rotsachtige plek-

ken. Heeft meerdere synoniemen op Madoera.

90. dfhinten ereng = de zaden van Nigella sativa

L. {Ranunculaceae); in den drogerijbandel.

91. djhmten pbte = de vruchtjes van Cumimm c//mi-

mini L. {Umbelliferae)', komijnzaad in den drogenjhandel.

92. djhoeng-rahap = de blaadjes van Baeckea fru-

tescens L. (Myrtaceae); in den drogenjhandel.

93. djoong-rahap= synoniem met N°. 92.

94. djuhar (West-Madoera) = Cassia siamea Lam.

(Leguminosae). De ook op Java als schaduwboom langs wegen

aangeplante djoewarboom is tot dat doel sedert eenigen tijd op

Madoera ingevoerd.

95. djuwqr (Oost-Madoera)= synoniem met N°. 94.

96. doeri pbkaq = Capparis sp. (Capparidaceae).

Te Batang-batang een duivelbezwerend middel. Bij ziekten

van kinderen wordt daar een takje van deze plant boven den

ingang van de deur opgehangen.

97. doeri tjentong= synoniem met N°. 89.

98. doeri tongkoq= synoniem met N°. 89.

99. doeri tongkoq bqtb (
West-Madoera) = synoniem

100. engghoe= de uit Britsch-Indie ingevoerde dui-
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velsdrek, van Ferula foetida Reg. (Vmbelliferae): in den

drogerijhandel.

101. ennjor ( West-Madoera)= Cocos nucifera L. {Pair

mae). De klapperboom. Veelvuldig op Madoera. De jonge vrucht,

waarvan het water tot drank dient bij onthaal in de deea, heet

op West-Madoera begghqn en op Oost-Madoera dhugghanti

ook wel dhubigghqn. De kleine onrijpe vrucht wordt bhqlo*

loek genoemd. Eetbaar geworden, doch nog jonger dan %
ghqn, heet zij tjengker. De vezels van de vruchtschil worden

stypVt, en het daarvan gemaakte touw in Oost-Madoera tampar

seppet of sabooq genoemd.

G-.
102. ghqddhoeng — Dioscorea hirsute Bl (Dioscorea-

ceae). Even als op Java komt deze plant op Madoera in het

wild voor en wordt zij soma op de erven aangeplant om de

zetmeelrijke wortelknollen die, na vooraf van het giftige be-

ginsel ontdaan te zijn, gegeten worden.

103. ghqddhoeng tambha = het rhizoora van Smite

china L. (Liliaceae)-, in den drogerijhandel.

104. ghqdjnm = Inocarpus edulis Forst. .

(Legum-

nosae). Om de eetbare zaden aangeplant. Het hout is gewila

voor huiaraad.

105. ghqn-ghqghqn (?) = Hydrocotyle asiaticahA^'

belliferae). Veel langs de wegen o. a. langs den weg van

Soemenep naar Manding. Wordt te Amboenten als theegeze

en het aftreksel bij koortsige ziekten te drinken gegeven.

106. ghqnte= de wortel van Ligusticum acutilobM

S. en Z. (Umbelliferae); uit China ingevoerd voor den droge-

rijhandel.

107. ghqq-saghqqqn— Abrus precatorius L. (I*?»wr

nosae). Een afkooksel der blaadjes inwendig gebruikt, sou*

gemengd met zoethout, wordt aangewend als middel om ho**"

prikkel tegen te gaan.

108. ghhldhqng = Mum .V >. (Musaceae). A»n TeI

J

gekweekte
6

/;/>7/W7.soorten is Midowt rijk;
**>#
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nabij de hoofdplaatsen wordt er nog al werk van de pisang-

cultuur gemaakt. De gedroogde bladeren worden verbrand en

de daarbij verkregen asch uitgeloogd, waarna de loog met

klapper-, djarak- of koesambi-o\\e gemengd wordt. In dit

mengsel, een soort zeepwater, worden kains gedompeld om daarna

gedroogd te . worden, voor zij gebatikt worden, met het doel de

kleurstoffen van sogo-tinggi, ba8t van Ceriops candolUana

Arn. en Ceriops roxburghiana Arn., vast te houden. De in-

dompeling en opvolgende droging geschiedt meerdere dagen

achtereen.

109. ghellqm = de vruchtjes van Melaleuca minor

Smith. (Myrtaceae); in den drogenjhandel.

110. ghemme= termieten-aarde van de soort termieten,

die haar nest boven den grond bouwt. Als geneesmiddel in

den drogenjhandel in het Bangkalansche verknjgbaar.

111. ghetto, kanari= de hars van Canarium commune

L. (Burseraceae); in den drogenjhandel.

112. ghetta raksamala= de vloeibare balsem verkre-

gen uit den binnenbast van Liquidambar orientalis Mill.

(Hamamelidaceae); in den drogenjhandel. Niet te verwarren

met het melksap van de raksamala-boom, eene inheemsche

Vrostigma-sooTt in het Sampangscbe. Zie N" . 127.

114. kadhaboeng — de zaden van Parkia intermedia

Hassk. (Leguminosae); in den drogenjhandel.

115. kadhelli = Glycine soja S. en Z. (Leguminosae).

De soja-boon wordt als toespijs op Madoera hier en daar aan-

geplant, doch de bereiding van thnpe is den Madoereezen

onbekend.

116. kadjoe anjang = de zaden van Elaeocarpus gran-

diflorus Smith (Tiliaceae); id den drogenjhandel.
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117. kadjoe djhqrqn bineq = Spathodea rheedii Wall

{Bignoniaceae)-, te Ketapang daja. Een koud aftreksel der

bladeren dient tot mondspoeling bij ontstekingachtige toestanden

van het mondslijmvlies. Het hout dient voor topeng-maskew.

118. kadjoe ghqroe= kernhout van Aquilaria agal-

locha Rub. en de Aquillaria malaccensis Lam. (Thytnelaeacm);

in den drogerijhandel.

1 1 9. kadjoe labqj= Boehmeria nivea Gad. (
Urticame)]

levert de grondstof voor rame-touw. Te Sampang wordt een

papje der fijngekneusde bladeren met adas-poelasari en roode

sjalotjes vermengd op het voorhoofd aangewend bij hoofdpijn.

120. kadjoe lakka = het kernhout van Iwlbergia

zollingeriana Miq. (Leguminosae)
; in den drogerijhandel.

121. kadjoe lesd (Oost- en West-Madoera) = Euphor-

bia tirucalli L. (Euphorbiaceae). Een slap afkooksel der takken

wordt te Batang-batang bij koortsen gedronken. Hetmelksap,

dat zeer prikkelend op de huid moet werken, dient in bet

Sampangsche en elders tot vischvergift. Te Batang-bataq

als drastisch purgeermiddel en om tevens bij gastrische toe-

standen braking op te
t
wekken. Tot dosis voor een in*

gebouwden Madoerees dient daartoe de hoeveelheid ter grootte

van de dojer van een kippenei.

122. kadjoe manes tjena = de wortels van Glycyrrhi®

glabra L. en Glycyrrhiza echinata L. {Leguminosae) ;
het zoet-

hout van den drogerijhandel.

123. kadjoe b-pabwan= Ardisia sp.(Myrsinaceae).'^'

hout wordt te Pegantenan voor het maken van huisraad gebruikt.

124. kadjoe palembhqng= Odina gummifera Bh.(Ana
'

eardiacme). Langs wegen nabjj het zeestrand aangeplant.
De

gom wordt niet gebruikt. Het hout dient alleen voor plankje*

die in den grafkuil schuin over het hjk worden geplaatst.

1 25. kadjoe perrhig = Dicrostachys cinerea W. en ArS '

(Leguminosae). Een klein boompje dat op de heuvels in *
Soemenep8che voorkomt.

126. kadjoe potong (Oost-Madoera) — synoniem *et
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127. kadjoe rakwmml* (I), 53 UrotHam
ceae). Een boom van dien naam staat tor hcttfitplaata

Uit het melksap wordt, door toevoeging van aromatische bestaud-

deelen, een reukwerk bereid ten behoeve van Inlandeche hoofden.

128. kadjoe raksamala (II)= het hout van Cana-
rium microcarpum Wlld. (Burseraceae); in den drogenj-

handel.

1 29. kadjoe tabar ( West-Madoera) r= svnoniem mot

N°. 121.

(Urticaceae); in den drogenjhandel.

131. kadjoe temor (Oost-Madoem) =s de bast van Greivia

salutarie Span. (Tiliaceae)] in den drogenjhandel.

132. kadjoe timor (
II 7*7-Madoera) — synoniem met

N°. 181.

133. kadjoe tjandhqw] == Santalus album X. {Santa-

laceae). Het echte sandelhout groeit in het wild op de kalk-

rotsen van het district Sampang laut der afdeeling Sampang
Het is te bejammeren dat op die gronden geen cultuur ge-

maakt wordt van den boom, die zekcr loonend zal zijn, met

het oog op de groote hoeveelheid van het hout die China

daarvan betrekt voor dagehjksch gebruik ( offerstokjes, enz).

134. kadjot fjamjhiitoi djhenggi = het hout van

Pterocarpns santalinus L. {Leguminosae); in den drogenj-

handel.

135. kadjoe tobbhq = Derris elliptica Benth. (Legu-

minosae). De wortel dient te Sapolo en te Sampang tot het

vergiftigen van visschen.

136. kalabet= de zaden van Trigonella foenum grae-

cum L. (Leguminosae); in den drogenjhandel.

137. kal-andingan = Leucaena glauca Dh. (Legumi-

nosae). De onrijpe zaadjes dienen zoowel tot toespijs als tot

wormdryvend middel bij kinderen.

138. kalang patejan (P)= volgens Dr. Hallier een Ta-

oertiaemontana-soort (Apocynaceae). Hooge boom in het bosch bij

Pegantenan. Het hout wordt voor het maken van ploegen gebruikt.
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139. kaleke djarak (West-Madoera) = Jatropha g»
sypiifolia L. (Euphorbiaceae), te Tamberoe en Amboata.

Twintig stuks boven vuur geroosterde njpe zaden is een pur-

geerdosis voor een volwassen Madoerees; uit de zaden wordt

ook lampolie geperst.

140. kaleke djharak (I)= Jatropha multifida L. (h

porbiaceae)-, als hegplant hier en daar aangetroffen.

141. kaleke djnrnk (II) (Oost-Madoera) synoniem met

N°. 139.

142. kaleke paghqr= Jatropha carats L. (Euphr-

biaceae). Een handvol bladeren gekookt met wat tamarind*

moea, lombok, trasi en zout wordt als aambel genuttigd.

143. kalimbaq (West-Madoera) = kalembqq (Oost-Mor

doera) = de pijprhabarber van Rhmm officinale Baill. (Polf

gonaceae) uit China ingevoerd ; in don drogerijhandel.

144. kalbboer= Cassia fistula I, i
Le'guminosae). V«

de inzameling der rijpe vruchten van de pijpcassia voor de

Europeeache markt wordt in hot Soemenepsche nog al werk

gemaakt. Ook de bast wordt door de Soerabajaache leerlooien

opgekocht. De Madoereezen gebruiken een afkooksel der

bladeren, al of niet gemengd met het vruchtmoes, als purge*

middel. Het hout dient o.a. voor bruggenbouw.
145. kalompang = Sterculia foetida L. (Sfa

Hooge boom, o.a. by Soemenep, Handing en Atnboett*

aangetroffen. De achil der opengebarsten vrucht wordt rer-

brand, de daarbij gewonnen asch met water uitgeloogd
endit

water bij gonorrhoea gedronken. Het hout wordt tot brug-

genbouw gebezigd. Van de vettige zaden wordt sambal ge-

maakt tot toespijs.

146. kamandhin (I) = Sphaeranthus microceph^

Willd. (Compositae), Soemenep. Een afkooksel van hetkn*

wordt na afloop eener koorts gedronken.
H7. kamandhin (II)= Cony>za balsamifera L. (#?

positae), Bangkalan. De bladeren als zweetdnjvend middel"1

mtuus toegediend bij koorta

148. kamandhin h*bh<n = Conyza «n<iuttifoliaW'
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{Compositae) ; te Pegantenan wordt een papje der versche bla-

deren op het voorhoofd aangewend tegen hoofdpijn.

149. kamantjb {?) = Lantana mixta L. (Verbenaceae).

De op Java ingevoerde en aldaar verwilderde Lantana wordt

ook op West- en Midden-Madoera aangetroffen. Oorspron-

kelijk eene Zuid-Amerikaansche plant.

150. kambneng = Murray a exotica L. (Rutanncl Urn

de welriekende bloeraen en de fraaie wandelstokkni die nit

de takken gesneden kunnen worden, wordt dit boompje hier 60

daar op erven aangeplant. De Chineezen bewervn il.it het diehtbij

beruiken der bloemen acute keelontateking kan ?eroorsaken.

151. kambkos= de vruchtjes van Piper cubeba L.

{Piperacene)', in den drogenjhandel.

152. hananga = Cananga odorata Hook en THOMB.

{Anonaceae). Om de welriekende bloemen veel aangeplant.

153. kanjengal {Oost-Madoera)= de bast van ver-

schillende Cinnamoiiiuni-toorten (Lauraceae); kaneel in den

drogenjhandel.

154. kanjengar {West-Madoera) = synoniem met

Xo. 153.

155. kapb= Eriodendron anfractuosum DC. (Malva-

ceae). Om het witte zaadpluis, de kapok, zeer veel aangeplant.

156. kapblaghq = de vruchtjes van Amomum carda-

momum Mat. (Zingiberaceae); in den drogenjhandel.

157. kapor bharoes= het stearopt uit het hout van

Cinnamomum camphora. Nees et Eb. [Lauraceae); de kamter

uit China ingevoerd; in den drogenjhandel.

158. kaq-pokaqan — synoniem met N°. 96. Te Am-

boenten.

159. kaq-sekaqan (I) = Euphorbia pilulifera L. (Eu-

phorbiaceae). Als urinednjvend middel te Amboenten in

djamoe's aangewend.

160. kaq-sekaqan (II) = Euphorbia reniformis Bl.

(Euphorbiaceae); gebruik als van IS . 159 te Pegantenan.

161. kaq-semangkaqan = Ipomaea pes tigridis L.

(Convolvulaceae)', te Tamberoe langs het zeestrand.
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162. karabistoe {Oost-Madoera)= Andropogon mm
catm Retz {Gramineae). Xabij Sloping op de Noordkustiri

aangeplant langa de djagong-akkera. be drooge welriekende

wortels (akar wangi) worden tot hoeden en waaiers verwerkt

of ook wel tusachen de kleederen gelegd (AmboentenK
1 63. karadjep pagar (?) = Boerhaavia repanda Willi).

(Ngctaginaceae)] wordt te Amboenten tegen achurft aangewend

door een papje der bladeren met bedak te vermengen en op

de opengekrabde plaatsen te smeeren.
164. karandjhi = Dialium indum L. {Leguwhmm.

de krandji van Java. Het zure vruchtvleesch wordt geconfijt

en als snoepenj gebruikt. Bij gebrek aan tamarinde dient

het vruchtmoes tot surrogaat op culinair gebied.

165. kareka = Plumbago leijlanka L. [Plumbd-

naceae). Langs de wegen bij Amboentn, en Tamberoe. V»

geneeakrachtig gebruik dor worteh is in Ooat-Madoera niets

bekend.

166. karbpb = Phaseolm lunatus L. {Legumk***
Eetbare peulvrucht, (ook op ./„,„) OV oral aangeplant als voe-

dingamiddel (Pegantenan).

167. &«samM* = Schleicher,, trijuga WlLLD. (%»'
teae); van de takken wordt houtakool gebrand, die beteren

duurder ia dan de houtakool van r/^-takken. De bast wordt

als lard bij laqang (Igggen jav.) van de tareboeng-ya\m geW
om het verzuren te belemmeren. Tot dit doel zag ik ookde

bast bij een Chineesehen broodbakker aangewend, die voorde

broodbereiding laqang tareboeng gebruikte. Het hout dient

™or het maken van meubels.
168. kasembhoeqan = kasembhoeaan Oott-ModoeM*

iem met N<>. 41.

169. kasombha katabnnq = de bloempjea van ^
thamus tinctorius L. (Campositae); in don drogenjhandel.

170. Ara.^o/7; =svn<)iii(.m „i«'T \ 22.
171. hatjang hadjoe- Cajanus indicusto*. tf#*

nosae) Levert de op Java ah gaedi bekendo boontjes ?

die^
op Madoera al8 toesp.ja gowild zijn.
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172. katjape — Sawlm-icum iiniicum Cuv. {Meliac*a*l

Als vruchtboom aangeplant.

173. katjbbong bocngi, = Datum f,t.<tuosa I

gedroogde bladeren worden gerookr teiren asthma. Over de

aanwending der zaden tot misdadig doe] op Madoera le/.e men
Schneiders' „Catechismus der gcnvlitelijke ijoneeskunde in

Nederlandsch Indie", biz. 117. 118.

174. katjbbong pbte= Datum alha Sees (Solanacmt)

gebruik als N°. 173; beiden te Bangkalan aangetroffen.

175. katombliar = do vruolitjes van Coriamirum sati-

vum L. {Umbelliferae), de korUnder; in don dmirerij-

handel.

176. kbnbhang djheppon = Acacia farncsiana Wi.u..

[L></n/ninosae) U' Hataiig-batang. « »ru papier te plukken wordt

afschraapsel der halfijpe peulen gebruikt dat kleverige eigen-

schappen heeft. Van de barnsteenkleurige gom die aan de schon

uitzweet, wordt geen gebruik gemaakt.

177. kembhang ghamb/'r = Centrum rir'nb' Moric. ih

(Solanaceae) om de sterkriekende bloemtrossen soma op erven,

o.a. in den kraton, te Soemenep aangeplant. De plant bloeit

eenige malen 'a jaars, als wanneer de groenachtige bloenikronen

(die overdag gesloten ztjn) tegen den avond en in den nacht

een sterke geur verspreiden.

178. kembhqng pakma= de gedroogde bloemknoppen

van Baffiesia patma Bl. (Cytinaceae); in den drogerijhandel.

179. kembhqng paqala = de foelie of arillus van her

zaad van Mgristica fragrant Houtt. {Myritticaceac); in den

drogerijhandel.

180. kembhqng patjar tjbna «• synoniem met N°. 28.

181. kembhang tapen = de mannehjke bloempjes van

MallotuH acuminata* Juss. I Euphorbiaceae); in den droge-

rijhandel.

182. ktmbili = Dioscorea acuhata L. (Dioscoreaceae)

met zetmeelnjke knollen; als voedsel gebruikt.

183. kengkeng = Pterolobium indicum R. rar. micro-



phyllum Miq. (Leguminosae) in een boschje bij Pegantman

aangetroffen (geen gebruik).

184. kentjbr= Kaempferia galanga L. {Zingiberaceae),

Op erven aangeplant om het geneeschkrachtige rhizoom.

185. Jcertase (?) = Clerodendron serratum Spr. {Ver-

benaceae). De bladeren worden aan hoornvee te eten gegeven,

wanneer het aan buikziekte lijdt.

186. koddhoeq = Morinda citrifolia L. (Rubiacw).

Wordt op de erven aangeplant om de roode kleurstof die de

wortel bevat. Van de halfrijpe vrucht wordt roedjak gemaakt

met tareboeng-nuiker, lombok en zout.

187. kbkap = Artocarpus blumei Trec. {Urticaceae).

De binnenbast wordt te Sampang tot touw verwerkt. De zaden

worden, na gei-oosterd te zijn, gegeten en het melksap dient

tot vogellijm. Uit het hout worden kleine prauwen vervaar-

digd.

188. kblat bqt'nma = I>olgporus sanguineus L.(Poty'

porei, Fungi); in den drogerijhandel.

189. koleq labqng = de bast van CinnamomvmoM-
lawan Nees {Lauraceae); in den drogerijhandel.

190. kblor = de varieteit met zaden van Artocarpus

incisa L. {Urticaceae); om de vruchten die tot sajor dienen,

aangeplant.

191. komere= A leurites triloba Forst. (Euphorbiaceae)-

Op vele erven aangetroffen. De zaadkernen tot toespijs voor

sambal. Ook wordt uit de zaden olie geper,t.

192. kbnjhngal (Oost-Madoera)= synoniem mettf .
153-

193. konjeq = Curcuma longa L. var. minor HassK-

{Zingiberaceae); tot culinair en medicinaal gebruik op de erven

aangeplant

194. kbpeng tekos= de gedroogde zwam Exidia p*'

purascens Jungh. en Exidia auriculae judae L. {Thelephorei}]

in den drogerijhandel; ook tot culinair gebruik.
1 95. kbppi= Coffea arabica L. en Coffea liberica Bu^

{Buhaceae). Hier en daar op erven spaarzaam aangeplant.
Te

Manding is een tuin met Liberia-koffie mislukt.
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196. kb-rbkb= Ocimum sanctum L. (Labiatae); de bla-

deren worden als melkafscheiding bevorderend middel in dja-

moe's, tijdens het kraambed, aangewend.

197. kbr-tjkkbran = Commelina obliqua Hanb. (Com-

melinaceae). Het kruid dat immer op vochtige plekken groeit,

en soms tot 2 voet hoog tusschen heesters oprijst, wordt als

groente gebruikt, terwijl de fijngekneusde bladeren als in-

gredient dienen voor buiksmeersels {tappU) bij winderigheid;

algemeen voorkomend.

198. kbeiimhlti—s

199. labing = Tacca pinnatifida Forst (Taccaceae);

nabij het zeestrand te Ketapang-daja. Het zetmeel uit den

knol wordt gegeten.

200. laboe lente = Lagenaria vulgaris Ser. (Cucur-

bitaceae)
; voor de eetbare vruchten die als sajor veelvuldig ge-

bruikt worden aangeplant. De houtige vruchtschil wordt als

waterkruik gebezigd.

201. lalang = Imperata arundinacea Cyrill. {Grami-

neae). De bekende alang-alang die ook op Madoera veel

voorkomt. Dient soms tot dakbedekking, atap.

202. lamoedjhen = vermoedehjk Ligustrum japonicum

L. (Oleaceae) te Pegantenan op een erf aangetroffen. Het

hout is gewild voor handvatsel van golloks of grasmessen.

203. lampenne= Ardisia sp. (Myrsinaceae) uit de desa

Pandiangan in het Sampangsche. De zwarte vruchtjes worden

gegeten.

204. lampbdjqng paeq = Dymzewiczia marginata Hor.

(Zingiberaceae)-, tot medicinaal gebruik aangeplant.

205. lampbdjqng roqom= Dymzewkzia graminea Hor.

{Zingiberaceae)-, tot medicinaal gebruik aangeplant.

206. lanas (
West- Madoera)= Agave vivipara L. (Ama-

ryllidaceae); hier en daar aangeplant. Van de vezels der bla-

deren wordt stevig touw gemaakt voor paarden en runderen,



207. landhq (P)= Barleria prio?iitis L. {Acanthacm)\

Veel langs heggen te Amboenten en Manding.

208. langghem bhndja — synoniem met X°. 89.

209. lang-tbiangan {Oost- Madoera) = synoniem met

N°. 121.

210. toos mera—Alpinia galanga Sw. w. rwfoiB.

(Zingiber-aceae)-, tot medicinaal gebruik aangeplant.

211. laos pbte= Alpinia galanga Sw. (Zingiberaceae)',

tot culinair gebruik aangeplant.

212. terre&rrde vruchten van Sapindus rarak ffl

(Sapindaceae), in den drogenjhandel. Worden gebruikt om

kleederen te wasschen. Op Java worden de vruchten soma

door inlandsche machinisten in het water der stoomketel ge-

daan om de afzetting van ketelsteen te voorkomen.

213. Ibbqng — synoniem met N°. 109.

214. loeng-bhoeloeng ^= synoniem met N°. 109.

215 loeng-ghoetoeng — synoniem met N°. 109.

216. long-Mongan = Cardlospermum halicababum Ifc

(Sapindaceae). Als onkruid langs den weg te Ketapang dafa

217. longghqj— Acacia tomentosa WiLLi). (I*^ 1-

wosae). Volgens de* Inlandsche hoofden van uit Jaw i» het

Sampangsche ingevoerd. Behalve dat de gesnoeide takken voor

brandbout dienen, worden uit het hout jra^oZ-stokken en hand-

vatsels voor grasmessen gemaakt. De boom wordt door

geiten ongemoeid gelaten.

218. lorkong — Conophallus bulbifer Schult.
(AraceM)-

Komt overal in het wild voor. In de bloeitijd verspreidt
de

plant tegen het valien van den avond een intens onaange-

name reuk.

219. Ibrbwktoe ~ Ibrbwhtoe (W'est-Madoera)
~ SP&

220. madaksi= de bast van Baissea acuminata (AP

cynaceae); de kajoe-rapat der doekoens; in den drogenjhan
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221. madjhq kane= galnoten van Quercus infectoria

Olv. (Cupuliferae); in den drogerjjhandel.

222. madjhq kelleng=de vruchten van Terminalia

chebula Retz. (Combretaceae) ; in den drogerijhandel.

223. madjhq nereng= Coleus aromatic** Bentii. {La-

biatae). Om de welriekende bladen dikwijls aangeplant.

224. maja moejoe= de zaden van Cuscuta chinensis

Lam. (Convolvulaceae); in den drogerijhandel.

225. ma-kbma= de stempels van Crocus satirus L.

[Iridaeeoe}', in den drogerijhandel; de door Arabieren aange-

voerde saffraan.

226. malaka = Phyllanthus emblica L. (Euphorbiaceae).

Deze boom komt even als op Java in alang-alang velden voor.

De vruchten dienen na gezouten te zijn tot toespijs.

227. malengngan (?) = Exoecaria agallocha L. {Eu-

phorbiaceae) te Tamberoe. Met het sap,dat uit het boven vuur

verwarmde hout vloeit, worden chronisehe beenzweren uit-

wendig behandeld,

228. malate= Jasminum sambac L. {Oleaceae); de melati-

plant wordt nog al dikwijls op erven aangetroffen om de zeer

welriekende bloemen. Een papje der fijngekneusde bloemea
op de borsten eener zoogende gelegd, en eenige malen ververscht,

doet spoedig de melkafscheiding ophouden.

229. malate tompal { Oost-Madoera) == Clerodendron fra-

grans Vent. {Verbenaceae). Hier en daar op erven aange-

troffen om de welriekende bloemen.

230. malate tompang {West-Madoera)= synoniem met
No. 229.

23 1

.

mandhalika= Methonica superba Lam. {Liliaceae).

Te Sampang wordt soma de knol fijn gemaakt met melksap

van de ingas: Gluta renghas L. {Anacardiaceae) en daarna

vermengd met de fijngestampte rijpe sirikaja-pitten (Anona

squamosa L.
}
Anonaceae) om in sambel of sajor te mengen

van personen die men vergiftigen wil. (mededeeling van den

Madoereeschen dokter-djawa te Sampang).

In de omstreken van Batavia dient de knolwortel soms tot



het vergiftigen van wilde varkens. Zij heet da,ar akar soensang.

232. mandjhqlm (Oost-Madoera) ; de naam der rotan-

soorten Calamus sp. (Paltnae). In de jonge stengeldeelen

der dikste soort, die mandjhqlin bakool genoemd wordt, komea

soms de larven voor van twee groote snuitkevers de Bhyn-

choporus palmarum L. en de R. ferrugineus Fabr., die als

oeler-rotan {blaqna mandjhqlm Madoereesch) bekend zijn en

voor de liefhebbers een gewilde lekkerm] daarstellen, zoodat

er tot 5 cents per stuk voor betaald wordt. Het griezelige dier

bevat veel vet en wordt na gebraden of gepoft te zijn met

ketan gegeten. Het sap, dat uit de afgesneden jonge loten

dezer rotan soort loopt, dient om het hoofdhaar snel, krachtig

en dik te doen groeien (transmigratie-middel).

233. mang-kamang= Hyptis suaveolens Poit. (Labia-

toe). Heeft te Batang-batang den naam van, als djamoe toege-

diend, de melkafscheiding bij zoogenden te bevorderen.

234. mar kegU (Oost-Madoera)= Caesalpinia pulcher-

rima Sw. (Leguminosae)
; hier en daar als sierplant in tuinen

voorkomende.

235. marongghi ~ Moringa pterygosperma Gaertk.

(Moringaceae). De wortel ramoeq marongghi dient alsrw^
ciens voor de huid op het voorhoofd bij hoofdpijn. De half-

njpe vruchten worden als sajor-asem gebruikt en de jonge bla-

deren voor sajor-mener (hella kontjl of ghqngan kontje Ma-

doereesch).

236. masbdji= de bast van Massoia aromatka (Laura-

ceae) de massooi-bsut
; in den drogerijhandel.

237. membhq— Melia azedarach L. (Meliaceae).
Langs

wegen in het Soemenepsche aangeplant. Het hout dient

voor het maken van meubels. De bast wordt in afkookse

tegen intermitteerende koorts aangewend. Ook een afkookse!

der bitter smakende bladeren dient bij gebrek aan eetlust.

Uit de zaden wordt te Soemenep olie geperst, die als een

probaat middel tegen schurft geroemd wordt.
238. mbnjoq ( West-Madoera)=Man ihot ntilmima PoHl-

(Euphorbiaceae). Er bestaan op Madoera twee verscheideflb
6
-
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hen dezer plant; e6ne met groenachtige en eene met roodach-

tige bladstelen. Wanneer rundvee het loof van de laatste varie-

heit eet, wordt het duizelig terwijl het loof der andere varie-

teit met groenachtige bladstelen ongestraft gegeten kan worden.

Men meent op Madoera dat door de stekken der niet giftige

varieteit omgekeerd te planten, de hieruit groeiende plant giftige

eigenschappen krijgt en omgekeerd geldt dit ook voor de andere

verscheidenheid.

Wordt om de zetmeelnjke wortels veel aangeplant. Van de

gaargestoomde wortels wordt even als op Java tape) bereid mid-

239, mennjan ampas = de roode benzoe uit oude boo-

men van Stijrax benzoin Dryand. (Styraceae); in den dro-

genjhandel.

240. mennjan maddhoe = de witte benzoe uit de jongere

boomen van Stijrax benzoe voornoemd; in den drogerijhandel.

241. mennjan pbte r= synoniem met N°. 240.

242. mennjaq biddjhqn = sesam-olie uit zaden van

Sesamum indicum DC. (Pedalinaceae) ; in den drogerijhandel.

243. mennjaq pbte = cajeputolie uit de bladeren van

Melaleuca leucodendron L. en Melaleuca cajeputi Roxb. i Mi/r-

taceae); in den drogerijhandel.

244. mere = synoniem met N°. 191.

245. merrak kegel (
West-Madoera) = synoniem met

No. 234.

246. merrak ngegel {West-Madoera) synoniem met

No. 234.

247. moeksor (?) synoniem met N°. 197 te Ketapang

Daja.

248. mbse= de karwij, de yruchtjes van Carum copti-

cum Benth. (Umbelliferae); in den drogerijhandel.

249. mostakfm= de bars van Pistacea terebinthm L.

(Anacardiaceae); in den drogerijhandel.

isr-
250. naghg sare= Mesua ferrea L. {Guttiferae)', hier

en daar aangetroffen. o.a. te Bambaroe. Met de meeldraden
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der bloemen worden kleine kussens gevuld om als welriekende

bantal geplaatst te worden in huwehjksbedden.

251. nambhoe tanah = Homalomena rubescens Kuntb.

(Araceae) te Arisbaja aangetroffen ; de knol wordt in sehijfjes

op wonden van paarden en rundvee aangewend.

252. nanus= Ananassa sativ<t L. (Bromeliaceae). De

gewone ananas wordt veel aangeplant. De zoogenaamde Wat-

Indische varieteit heb ik op Madoera niet aangetroffen.

253. nanggher =. Bombax malabaricum DC. (
Mahaceat)

de randoe alas der Javanen. Komt hier en daar geisoleerd

voor op Madoera. Het zaadpluis wordt niet gebruikt tot het

vullen van kussens, daar het jeuking veroorzaakt. Van het

hout worden dendeng-hari vervaardigd, om binnen grafkuilen te

gebruiken.

254. nangka— Artocarpux integrifolia L. (Urticacm)

de bekende vruchtboom ; overal aangetroffen. Het melksap

dient tot voge'lym. De jonge vrucht die voor sajor gebezigd

wordt heet bhqbbhql. Het hout wordt voor meubels gebruikt.

255. ner-menneran— Phgllantes niruri L. var.genvim

Mull. Arg. (Euphorbiaceae). Een afkooksel wordt teBatW

batang inwendig tegen gonorrhaea gebruikt.

256. njamplong— Calophyllum inophyllum L. (&#*

ferae). Op den grooten weg by Manding als schaduwboom

aangeplant. Ik zag daar vrouwen en kinderen bezig deafg*

vallen bloemen te verzamelen die, na gedroogd te zijn,
voor

Soerabaja opgekocht worden, waar zij als sari koewng ®

den medicijnhandel bekend zijn. Uit de zaden perst me"

lampolie.

257. njijor— synoniem met N°. 101, de kokospd*

°- J
258. bbi elos~Dioscorea sp. (Dioscoreaceae),

me

bare knolwortel. Ook aan de Stengels vormen zich b°°&

boven den grond knollen. Te Pegantenan. »

259. bbi raddh{n=zDioscorea alata L. (Dtosco**™

om de eetbare zetmeelnjke knollen hier en daar aangepl*
11.
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260. btoq tjhm= Arachts hypogaeah. (Leguminosae);

de aardnoten worden op Madoera nog al geteeld om de olie

(menjaq otoq) en de oliekoeken die met alleen tot bemesting

dienen, maar ook tot bijspijs met sambel-oeleq bereid. Een
bereiding als die der Soendaneesche ontjom, of de javaansche

!>••»</ krek, is op Madoera onbekend.

261. padi = Oryza satira L. (Gramineae) c. varitat.

De njstplant wordt ook op Madoera geteeld, zoowel in natte

als in drooge cultuur. De harige padisoorten zijn padi

kadjhnr fbmot; padi kadjhqr maJati (U'est-Madoero)\ pop
'embloenyan \West-Mad»?r<n\ padi ,n<\<r,ty[ fadi kadjhnr ntn-

tak {Oost-Madoera) enz.

Tot de niet harige soorten behooren : padi ijhnpa pnti =
,

, f,;,t; {]\\;<t-Madofra)\ padi tjempa mini — padi

'•'i/'/ior mh-a [West-Madoera); padi tjempa idal, enz.

262. 2Mlvtan=k]eefriJ8t= Or>/;a satica L. var. ylw

tinosa Hack (Gramineae); soorten zijn : pafdan idem, de zwarte;

paVdan ghadjhi, de witte en paVAan mera, de roode kleefrijst.

263. pamhin doeri = Pandamu Uttorolis Juxgii. (Pan-

danaceae); van de bladeren worden matten gevlochten.

264. pandmi nitre= synoniem met N°. 263.

265. pandqn roqom = Pandaw's odorai

(Pnndanaceae). De welriekende bloeiwijze wordt tusschen de

kleederen gelegd.

266. pandhijang= Zingiber cassumunar Roxb. (Zm-

yiberaceae); de bengnyU der Javanen; tot medicinaal gebruik

aangeplant.

267. pandjhaUn = synoniem met N». 232.

268. pad= Mangifera spec, divers. [Ann

Aan wan^a-boomen is Madoera njk; de fijne soorten uit

Java's Oosthoek zijn daar ruimschoots vertegenwoordigd.

269. paqala bqbineq — notenmuskaat= de zaden van

Myristica fragrant Houtt. {MyristicaceaeY, in den drogenj-

bandel.

LIX 12k
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270. r ,, zaden van Myristica ar-

aceae); in den drogenjliandel.

271. parak UgH - B) noniem met \ . 234 te Tambem.

i

tiana Con. (Cucurbitaceae) ; als onkruid in heggen klimmeni

De vruchtetende vogela zjjn rerzot op de oranjekleurige

273. pat
• in bloempoto.

Bij boofdpijn word! een paj-.j.' dor tijruekneiisde bladeren op

.

e vruchteo worden &ebruikt tot het vergW

wilde varkcn rruchtachil b«*

ordt met and*

I.M.rlaat, srcbruikt

1 : u , k|,- n ,. / ,: .•!
, i.r-.- P-i/.i'ii, en ook met
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279. pbdhi = de zaden van Woodfordia floribunda
Salist. (Lythrariaceae)* in den drogerijhandel.

280. poerhig mangkoq = Panax cochleatiim DC. [Ara-
liaceae). Als paggerplant op erven benut.

281. poersane = de vruchtjes van Vernonia anthel-

mintica Willd. (Compositae); in den drogerijhandel.

282. pohoong
( West-Madoera)= s) noniem met N°. 238.

283. pb-kepb — Phyllodium vestitum Benth (Legu-
minosae). De schutbladen der bloemen dienen in het Ketapan-
sche tot vulsel van kleine kussens.

284. poksor = synoniem met IN" . 197.

285. pblaj = Alstonia scholaris R. Br. {Apoctjnaceae).

De bast treedt als ingredient op bij djamoe's tegen buikziek-
te. Het melksap wordt op kleine versche wondjes geappli-

ceerd.

286. pblaj lakeq = Rauwolfia madurensis Burck {Apo-
cynaceae). De bast wordt tegen dysenterie aangewend, en het
hout voor paardenstallen benuttigd.

287. pblasare= de bast van Alyria stellate R. e. S.

Upocynaceae); in den drogerijhandel.

288. pblot =. Urena heteropylla Smith (Malvaceae). Al-

gemeen langs de wegen. Bij hoofdpijn wordt een papje der

bladeren op het voorhoofd gelegd.

289. pong-kapong = Orchipeda foetida Bl. (Apocyna-
ceae). Heeft melksap dat niet gebruikt wordt. De boven vuur

verwarmde bladeren worden op chronische beenzweren aan-

gewend.

290. pbtjbk = de wortel van Saussurea lappa Clar.

(Compositee); in den drogerijhandel.

291. pbljbq = Corypha umbraculifera L. (Palmae).

Het touw van de vezels der bladeren heet kbbql of tampar

kbbql. Uit dit touw worden zeilen voor prauwen geweven.

De binnenbast van den bladsteel heet bhqqqs. Uit den stam

wordt bij schaarste van rijst en djagong soms sago geklopt.

De harde zaden dienen voor bidsnoeren.

292. prbnb-diiwb= de zaden van Slerculia javanica



drogerijhandel.

) gebruikt.

293. rabet hahuihlnij^zO^rcnluHi sprc. nov. Volgeas

Dr. Hallier {Convolvulaccae). De wortelknol wordttePftjiw-

tenan gegeten.

294. rabet bhqngkat (?)= Dioscorea pentaphyllal

{Dioscoreaceae). De zetmeelrijke knolwortels zija eetbaar.

295. rabet Mm= synoniem met N° 258.

296. rabet kalbrak= Calontjdum mollisshnum id
(Convohulaceae) te Pegantenan. De bladeren dienen inwendig

als purgeermiddel, terwijl zij ook ale surrogaat voor «f

gebruikt WOrden om kleederen te wasschen.

297. rabit pd-seppn — An^n-ia >W//.v Chois. (G*

t'olvulaceai) te Vxjunlntnn. U- Stengels worden soma tot hnlp

touw gebezigd.

-/ so«*;an DioKorea bulbiftra L. (fl»

>-;rwr«,., te I'ftjoHtma,,. I),, /etmeelrijke knolwortels Worden

na gepoft of gekookt te zijr. gegeten." Kr ontwikkelen ^
eetbare zetmeelrijke kleine knollen langs den stengel, die den

vorm van aardakera bezitten.

299. mwo^ rf/A&f*d = de wortel van Verris coh^

Zoll, en Mor. rar. glaucophylla Miq. {Legumi*am)\ *|
te Sampang als visehvergift.

300. ,-,/ <t-Madoera) = i**jj
'.v7«ifa L. «7,-.,

, TMt.iKgeschiktveev^

De vruchtjes worden op de oorlellen van z'eer jeugdigem*

geplaatst, waaraan zij zich vasthechten en geleidehjk het leliej

doorboren, ten gevolge waarvan een gaatje ontstaat
**»"

later oorhangers geplaatst worden



303. rebbhq djh,r,\g-bqdjh,ng (Oost-Madoera) = ayno-

niem met N°. 300.

304. rebbhq djhiw(i-hh,idjhmq\ \Ve.<t-Madoera)=:ayno-

niem met N°. 300.

305. rebbhq et-raedhqn (West-Madoera) = Airva Ban-

guinolente Bl. (Amarantaceae). Eenafkooksel wordt bij bloed-

wateren gegeven.

306. rebbha et-raetan {Oost-Madoem) = synoniem met
N°. 305.

307. rebbhq ketteq bqlqng lakeq = Asystasia sp. (Acan-

thaceae) te Tamberoe. Een papje der fijngekneusde bladeren

wordt bij hoofdpijn op het voorhoofd aangewend.

308 rebbhq lampedjhang =z synoniem met N°. 300.

309. rtbbhq Vebha (?) = Portulaca sp. {Portulacaceae).

Groeit in het wild te Sampang. Een papje der fijngewreven

bladeren wordt op versche wonden gelegd.

310. rebbhq mangghoeq = Eleusine indica Gaertn.

(Oramineae); als veevoedergras. Overal aangetroffen.

311. rebbhq mangsor= Celosia cristata Miq. var. cas-

trensis Miq. (Amarantaceae); de bladeren als sajor gebruikt.

Overal verspreid. Soms als sierplant op de erven.

312. rebbhq mengsor = synoniem met N°. 311.

313. rebbhq pangghoeq = synoniem met N°. 310.

314. rebbhq patima= de roos van Jericho = Anas-

tatica hierochuntia C. L. (Cruciferae); in den drogenj-

handel.

315. retnpte = het vruchtlichaam van Lycoperdon gi-

ganteum Rutsch of Lycoperdon hahava Z. (Lycoperdonaceae,

Fungi); in den drogerijhandel.

316. re-serejan= Portulaca oleracea L. (Portulacaceae)

;

de wilde postelein wordt als sajor genuttigd.

317. room-djaroom= Stachytarphetajamaicensis Vahl.

( Verbenaceae)
; van uit Java ingevoerd voor heggen; in het

Bangkalansche verwilderd.

318. rmvistoe (Oost-Madoera) = synoniem met N°. 162.



319. sabbhrqng» synoniem met N°. 238.

320. saboe^Minmsops hiuki L.(Sapotacme). Wordt

overal aangetroffen doch spaarzaam. De vruchten wordea

gegeten.

321. 8a<jha = A(1fW(„th<r>i pavonina L. (Leguminosat).

De roode boontjes dienen als gewichts-eenheid voorgoudwerk

en soms voor geneesmiddelen.

322. salak = Zalacra >,/„n.< Hi..

,

palnm ). De bekende

safafe, waarvan de vruchten op Madoera kleiner en wronger

van smaak zijn dan te BaUtvia.

zaadjea van Ocimitm &ast/ic«?» &

{Labintfte) ; in water -rworkr waarl.ij zij door uittredendplanteo-

slijm omhuld word.-n! on met Hiiik.-rwatVrgemengd als verkoelen-

dedrank bij koortsi-c ziektcn utdiruikt; in den drogeryhandek

, lia,^i, t = ,,,, w7tt.-rni.-lo«.n = Citndlu*»¥li

Schkai). (Cua,rhit;'r.; tt:)^ -a,, nit veel aangeplant; de iM
zy'n van mind.-ro kwalitVit dan di<- van liantam en 5fltot*

325. samUHffbt l„,l;,elh.i — «!«' imdo.'it = CllCUmiS ^
L. (CWurbih, /1|n bckendom*

fijne kleine suikermelo< . ;! i
-ekweekt worM

Afkorastei

3n cbroni^



333. sare njamplong = de bloemen van Calophyl-

lum inophyllwn L. {Outtiferae)] in den drogerijhandel.

334. sare pbte= in schijfjes gesneden knol van Pachyma

cocos Fries (Pezizae, Fungi)] in den drogerijhandel.

335. sarkadjq= Anona squamosa L. (Anonaceae) ;
de

bekende, uit West-Indie ingevoerde, sirikaja. Over het mis-

dadig gebruik der pitten zie N°. 231.

336. sekkar padjqng = de vmchtjea van Sterculia

>raj,h'uj> )< Wall. (^terruliaccae): de bekende boea tenipajan;

in den drogerijhandel.

337. sekkar pajang = synoniem met N°. 336.

338. sengghoeng = AlLUzia stipulate Benth. (Legu-

minosae). Hier en daar aangeplant. De jonge bladeren zijn

giftig voor vee.

339. sentol= Sandoricum nervosum Bl. (Meliaceae). De

oranje gekleurde vrucht, hoewel zuur van smaak, wordt gegeten

als roedjak met inlandsche euiker, zout en lombok. Te Bang-

kalan bestaat volgens den heer Kiliaan een zoetachtige varieteit.

" 340. sepnana= Desmodium triflorumL. {Legi(mh<osne)

de sisik letok der Bataviasche doekoens. Inwendig tegen

dysenterie aangewend, uitwendig te Batang-batang als fijnge-

kneusd papje op puisten aangewend om het doorbreken te be-

vorderen.

341

.

sere raddh in — de geelachtig groene sirih= Piper

betle L. {Piperaceae), in tegenstelling van de varieteit met

groene bladeren die minder geacht wordt. Overal aangeplant.

342. se-selasejan = Ortosiphon stamineus Benth. (La-

biatae)
; Midden Madcera in het binnenland langa waterleidin-

gen. Er wordt geen therapeutisch gebruik van gemaakt.

343. settjang = stttjang = Caesalpinia sappan L.

{Leguminosae) op klippigen dorren bodem nabij Soemenep. De

wortel dient tot roodverven.

344. sbkon = de broodvrucht of de varieteit van Ar-

tocarpus incisa L. {Urticaceae), zonder zaden. Hier en daar

aangeplant. Het hout wordt voor meubels gebruikt.

345. somangka= synoniem met X°. 324.
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346. sondhtp = Barleria prionitis L. {Acanthacm))

langs heggen in Oost-Madoem.

347. sbngot kbtjeng= synoniem met N°. 342.

348. so»te== Zingiber officinaleL.var.rubninuRkm.-,

de roode gember, tot medicinaal gebruik aangeplant.

349. tabqs= &e gewone ruwe aluin; in den drogerg-

handel.

350. tab angen = Usnea barbata Tv. en Usnea lonp-

sima Acs. (Usneaceae; Lichenes); in den drogerijhandel.

351. taghqri^wortela van de Dianella bancana MiQ.

(Liliaceae)) in den drogerijhandel.

352. taghoeri= Sida return L. (Malvaceae). Algemeen

langs wegen en op velden. Het rundvee eet het kruid.

353. tales = Colomsia antiquorum L. (Araceae).^ D»

bekende fc&wfc, die overal in tropiseh-^Lte/e en J

voedingsknol aangeplant wordt. Ook op Madoera wordt de plant

met hare varieteiten aangekweekt.

354. talpaq tana= Elephantopus scaberh. (Composite)',

overal langs wegen aangetroffen.

355. tampaos= de aarsklieren van de Phalangista W
sina Temm. (Marsupialia) van Celebes afkomstig; in dea dro-

gerijhandel.

356. tangghoeloen = Protiam javankum BURS. (%*M
raceae); de vrucht wordt gegeten en is zoetig met een terpen-

tijnachtigen bijsmaak. Het hout wordt niet door term ietenaan-

getast (te Ketapang-daja) endientdaar, alhoewel het hoog inPr9'

is, voor stijlen in huis. Een papje van de bladeren wordt og

buiklijden op den buik aangewend.

357. tangghoeloenq = synoniem met N°. 356.

358. tan9 kel= Flemingia Uneata Rxu. [Legmim^
Overal op open plekken aangetrotten.

359. tareboeng = Borassus fhbellifer h.{Pal>«fte)- V *

palm komt veel voor op Madoera. Tit de leggen wor^^k
bereid, waarvan een belangnjke uitvoer ni

Ooathoek



bestaat, tcrwijl de suiker gewoonlijk in aarden pottcn verzonden

wordt. Deze suiker is veel lichter van kleur dan de «•*•-

suiker en meer gewild. Uit de vaatbundels van den stam wordt

stevig touw gemaakt voor prauwen en voor sappi's, die karren

te trekken hebben. De stam dient voor bruggenbouw. De vrueht

heet taqal; de bladeren ra-kara; het touw van de buitenbast

der bladstcel (ook dat van denzelfden oorsprong, doch at komstig

van den pbtjbq en den kokosboom) heet tampar djhulinyrt of oti-

kel '/jlhih'ii'/et of ook djalinge.

360. tareta bineq = synoniem met X". 69; als soodanig

te Sampang bekend.

361. tarrta lakeq=* Euphorbia nerii folia L. \EuP l,or-

biacea); als paggerplant overal aangetroffen. Het melksap dient

voor vischvergift.

362. tarnaq {West-Madoera)= Amarantus oleraceu*

L. {Amarantaceae); de wilde spinazie; als sajor genuttigd,

overal aangetroffen.

363. tarnjaq (Oost-Madoera)= synoniem met N°. 362.

364. tarom= Indigofera tinctoria L. (Leguminosae) ;
de

indigoplant in meerdere varieteiten; wordt overal tot eigen

gebruik aangeplant.

365. tarbse= sulfas cupricus; in den drogenjhandel.

366. ^a; = wortelknolletjes (van Cypon

Rott. {Cgperaceae); in den drogenjhandel.

367. telleng (?)= Clitorea ternatta L.
/'

Het inwendig gebruik der bladeren is aangewezen bij bloedar-

moede na het kraambed (Soemenep). De blauwe bloemen dienen

als kleurmiddel voor gebak en agar-agar-gelei.

368. telpoq=Crotalaria striata DC. {LegummomU).

Als onkruid langs den weg bij Arisbaja Geen gebruik bekend.

369. telpoq ghoengseng (?) — synoniem met N«. 363.

370. temmb ghoenong= Curcuma viridiflorallxii.iZiu-

giberaceae); tot medicinaal gebruik aangeplant.

371. temmo kbneng= varieteit van de Curcuma longa

L. (Zingiberaceae); zich kenmerkende door een geelen, in plaats

van oranje wortelknol.
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372. thnmh kontje= Kaempferia pandurata Rxb. (Zin-

giberaceae). Tot culinair gebruik aangeplant.

373. temmb kontje pet= Kaempferia rotunda Lwr.
{Zingiberaceae); tot medicinaal gebruik aangeplant.

374. temmb labqk = Curcuma longaL. (Zingibers:
in het wild voorkomende en tot medicinaal gebruik.

375 temmb lathe= de moederknol van N°. 373.

376. temmbpab— Curcuma amatlu Rx b. (Zingiberaceae)]

tot culinair gebruik aangeplant.

317. temmopbte= Curcuma zerumbeth Rxb. {Zingibera-

ceae); in het wild voorkomende; medicinaal gebruik.

378. temmb pottre = Curcuma aromatica Salisb.(Zw-

giberaceae). Aangeplant tot medicinaal gebruik.

379. Unggang «. synoniem met N°. 238.

380. tenglor= de zaden van Caesalpinia bonduel.

(Legiumnosae)- i„ don drogerijhandel.

381. teny-sentmgan = Cassia sp. (Legwuinosne); te

Sampang; geen gebruik.

382. terrong perrat = Solatium ferox L. (Sokmetat)

bij Arisbaja; de vruchten zijn eetbaar.

383. tette <I)= Vhcum articubitiim Bahm. (Lo^wf/ifl-

<*<*«); paraeitisch op boomen te Pegantenan. De inlandsche

flaam schijnt op alle Loranthaceae toegepast te worden. Geen

gebruik.

384. tette (II) = Loranthus pentandrus h. (Lorantk-

ceae); parasitisch op boomen te Pegantenan.
385. tjabbhi djhqmb = de vruchtjes van Piper 4'

cinarum DC. en Piper densum Miq. (Piperaceae), in den droge-

rijhandel. De eersrgenoemde treft men soms op de erven

als klimplant langs boomen aan.

No 385

886
'

tjahhhi °mj(jh
'

,e ( We"t-Madoera
) = ^D°niem^

No 38

387
' N»W aofo {Oo»t-Madoera) = synoniem met

388. tjamara^Casuarina eauisetifolia h.{C°»"*
eeae). Vooral op J/ac/o^a', Oosthoek bij Lapp»la0**



strandbosch. De afgevallen bladeren worden in groote pakken

gebonden en aldus vervoerd, en dienen voor brand materiaal

in de pottebakkenjen in de nabijheid, waar lichte aarden

potten gebakken worden, bestemd voor de verzending van

tareboeng- euiker. Ook wordt er vuurtouw van gemaakt. I Ik

hout dient voor meubels, doch zelden.

389. tjampaka ghaddiny [(>o*f-Madoera) = Michelia

champaca L. (Magnoliaceae). Bijna overal aanwezig. Opalle

pasars treft men de sterk riekende bloemen aan.

390. tjampaka intra synoniem met N

391. tjampaka maldjq = Plumimi aratifolia PoiB.

(Apocynaceae). Het melksap wordt te Batang-baiang alspur-

geermiddel gebruikt en een afkooksel van den bast of wortel

als inwendig middel tegen gonorrhoea.

392. tjampaka pnti = Mich Ih long',ft Via Bf.. I
Magnolia-

ceae); de witte tjampaka, eveneens om de welriekende bloemen

op erven aangetroffen.

393. tjampahk (?)=Bauhinia tomentosa L. (Legumi-

notae k Een papje der fijngekneusde bladeren wordt op abces-

sen gelegd. De zuur smakende bladeren bij sajor-asem gevoegd.

394. tjamplong = synoniem met N*. 256.

395. tjangkok = de bloemen van de 8chi

Rnw. (Tenstroemiaceae); in den drogerijhandel.

396. tjaremme= Phyllanthus dittichus Mlell. i.A'm-

pfr rbiaccae). De bekende tjermi, waarvan de vruchtjes door

chineesche vrouwen geconhjt worden. Van het misdadig doel

ommiddels de wortels rundvee te vergiftigen, gelijk te Cheribon

beweerd wordt, is mij op Madoera niets gebleken.

397. tjenke^de kruidnagel, van Caryophyllus aro-

maticus L. (Myrtaceae); in den drogerijhandel.

398. tjon-attjbnan = Cassia alata L. (Leguminosae).

De fijngemaakte versche bladeren, met curcuma gemengd, dienen

tot smeersel tegen schurft.

399. tjontjong panda*= Chineesche galnoten in China

voorkomende op de bladstelen van Bhus semialata Murr. var.

osbecki DC. (Anacardiaceae); in den drogerijhandel.



im;

400. tjoy dung-d.mg = T/nnibergia fragrans R.(ica»-

thaceae)
; een klimplant met fraaie witte bloemen, langs paggers

te Manding.

401. tjbtjbr bhibhik = svnoniem te Sampang met

x°. 55.

402. f/dtffo- eteifc:= synoniera. te Sampang met N°.55.

403. tobbhi boeivaq — Pongamia sp. Hallier {Leg*

minosae); de ronde zaadkorrels dienen tot vischvergift te Sw-

pang en Sapolo.

404. tomboe dqoen =z synoniera met N°. 55 (Soemenep).

405. tomprtng parot = Amlypha boehmeriodes MiQ.

(Euphorbiaceae) ; inwendig als kraamzuivering bevorderend mid-

del {Batang-batang).

-um. Umgtattan (P) = Ipomoea pes caprae Sus. (Cfc*i|

vulaceae). Ken papjeder fijngekneusde b 1aderen, met tareboeng-

suiker vermengd, wordt te Tmnberoe als njpraakend middel op

puisten aangewend.

407. tbroj = Sesbania grandiflora Pom. {Legwmmm
Wordt op Madoera veel aangeplant oni de bladeren die als vee-

voedael dienen. De bast der varieteit met paarschroode bloemen

dient als geneesmiddel tegen buiklijden; de vischlijnen worden

in een afkooksel van den bast geweekt om ze duurzaam te makes.

Van de bloemen en jonge vruchten wordt sajor-asem gemaaW,

als toespijs bij de njst of djagong. Een echt Madoereetf

gerecht, dat rap-brap heet, bestaat uit gekookte en daarna tjn

gesneden bladeren van de tbraj vermengd met geraspte klappef>

zout, trasi, lombok, laos poetih en koriander.

408. tb.tot;,wan= Indiqofem n,m,a Lamm.(^"w^
me). Als onkruid langs de wegen bij Tamberoe ;

geen fS^^
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alypha boehmeriodes

alypha indica L. .

knanthela pavonina

tjh mun,idos Corb.

rat sunuuiiiob-ntii Bl.

mm galanga Sw.

'onia scholar-is R.

A!,,;, R. en S.

Atnotnum cardumomuM Mat.

Anacardium occidentale L.

Ananassa sativa L. .

Anustatica hierochuntica L
Andropogon muricatus Retz.

Anisomelas ovata R. Br. .



Borassus fla\



Coccinia cordifolia Clghs. var.

Cocos nucifera L. . .

Coffea arabica L. . .

Coffea liberica Bull . .



1:1 >

Commelina obliqua Haub 169.

Conophallus bulbifer Schutt 1*1

Conyza angustifolia Han l64-

Conyza balsamifera L lW-

Coriandrum sativum L 167 -

Corypha umbraculifera L **3

Costus speciosus L 1^-

Crinum asiaticum L * W|
Crocttt .sa^Vws L 171 -

Crotalaria striata DC 183 -

Cucumis melo L 18""

Cuminum cyminum L 159,

Curcuma amada Rxb 18

Curcuma aromatica Salisb l8

Curcuma longa L 18

Curcuma longa L. t>ar. /?<wa Nv l83 '

Curcuma longa L. t?ar. minor Hassk l68.

Curcuma viridiflora Rxb *f

'

Curcuma zerumbeth Rxb " * ^
Cnscuta ckinemis Lam l71 *

Cycas circinalis L !f

j

Cynandropsis pentaphylla DC •
lo

'

Cypents tuberosm Rott
li?3 '
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REGLEMENT
VOOR DE BlBLIOTHEEK

DER

KONINKLUKE NaTUURKUNDIGE VeREEMGIS

IX ^ederlandsch-Indie.

(Vastgesteld in de Bestuurs-Vergadering op 8 Ju,

1. Boeken worden aangevraagd aan: „de Bibliotheek der

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging te Buitenzorg"-

2. De aangevraagde boeken worden franco toegezondes:

de ontvanger is gehouden onmiddellijk na ontvangat der boe

het deze vergezellende recu geteekend en franco naar 2to'feM'»

terug te zenden, en, na gemaakt gebruik, de boeken erenee

-

gefrankeerd naar Buitenzorg te retourneeren; nij <>D v

daarop het recu terug.

3. In gewone gevallen mogen de ter leen ontvangen

niet langer dan drie maanden worden gehouden, te re

van den datum der verzending uit Buitenzorg. .

4. Bijaldien men boeken langer dan die drie m«»

wenacht te houden is hiertoe eene tijdig ingediende *m
lijke aanvraag noodig. Hierop kan door den te ^"'^
wonenden Onder-Voorzitter der Vereeniging gunstig wo

beschikt, mits door niemand anders de boeken zijn^^^
en een jaar als maximum voor den geheelen duur van

uitleenen niet worden overschreden.
In bijzondere gevallen kan het Bestuur toestemnung?

nen tot het uitleenen van boeken voor een langeren
e

dan een jaar.

5. Indien een uitgeleend boek door een ander u

aangevraagd, Z00 kunnen, indien er urgentie is
- te W



ehnld /.jj in net ongereede gp

tfohouden .Ion prijs di»>r wcrken

irnoden, dan wt-1 /.(> door Dienwe

7. Tgdtohriften en andere pet

vorden <'t>rst nitgeleend wanmv
daelea) zijn ingebonden.

In urgentc -cvallon, wu

on, beslist de Onder-Voorz





JAVA-VOGELS, II

A. GL VORDEUMAN,

Correspondent der Kouinklijke Akademie van We

Na de publicatie van mijne Java-Vogels T, in de 4e atieve-

riDg van Deel LI van dit Tijdschrift, ben ik op eenige reizen

over Java nog meerdere inheemsche vogels machtig geworden,

waarvan de plaats van herkomst, met het oog op de geogra-

phische verbreiding, hieronder vermeld staat, terwijl van en-

kele eene beschrijving volgt.

De voornaamste plaatsen, waar eenigen tijd verzameld werd,

zijn:

l
e Litjin, een desa, waarin een pasangrahaa, op ongeveer

9 paal afstands van Banjoewangi (residentie Besoeki) tegen de

Oosterhelling van het Idjen gebergte gelegen, niet ver van

de grena van het oorspronkelijke woud.

2e Wonosalem, gelegen in de afdeeling Modjokerto der

residentie Soerabaja op + 1500 voet hoogte, tegen de WeBter-

helling van het Ardjoeno-gebergte. Veel koffietuinen in de

omgeving. Van dezetfde plaats zijn vele vogels afkomstig,

door Wallace, tijdens zijn verblijf in Oost-Java, verzameld.

3* Mantoop, een districtshoofdplaats in de afdeeling Lamon-

gan der residentie Soerabaja, met veel djatibosschen in de

nabijheid.

4e Brio in het district Goenoeng kendeng der afdeeling

Soerabaja, residentie van dien naam, aan de rivier Knlimas

gelegen.

LIX
14k



De overige plaatsnamen die vermeld zijn, zijn te bekend

om nader toegelicht te worden.

Aan Dr. Buttikofer, destijds conservator bij het Leidsche

Museum voor Natuurhistorie, dank ik de determinatie ?an

eenige moeielijk te bepalen soorten, zooraede de bestemmin*

eener nieuwe Cryptolopha-soort, geschoten op de Oostebjke

helling van het Tdjen-gebergte nabij Litjin

IIILVOGELS.

1. KETUPA JAVANENSIS Less.

Twee exemplaren nit het djatibosch hi] Mantoop.

VALkVOGELS.

2. SPIL0RN1S BACHA Daud.

Ben exemplaar te Mantoop en e6n te Litjin.

3. ASTUE TRIVIRGATUS Temm

Ken ex. van Wonosalem.

4. MICROHIERAX FRINGILLARITJS Deaf.

Van dit dwergvalkje, dat in grootte een musch evenatft

kwamen twee exemplaren in mijn bezit, een te Litji»M#

te Wonosalem.

Dat, hetwelk te Litjin geschoten werd in Juni 1892, g i)

volkomen op een andcr dat, van Sumatra afkomstig, <w°r
•

in geprepareerden toestand ontvangen werd en reeds in

^
LI van dit tijdschrift als Lampong-vogel door mij beschrev

Door het versch geschoten javaansche exemplar

echter in staat gesteld de kleur der iris, de maaginho«^

de afmetingen, kort na vivo, mede te deelen: wesbalvet

gegevens die hierop betrekking hebben, bier doe volgen.

Afmetingen:
%

Totale lengte •

al
*f

Staart. . 0.054 ,

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoeg-

de vleugelpunten en dat van de staart . . •
0>



L ALCEDO BERYLLINA

CEYX INNOMINATA S.\

8. HALCYON CHLORIS

9. HALCYOF SANCTUS

Oris^drie, ran /•«*•-
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10. HALCYON CYANIVENTRIS Van*.

Van Litjin, Grissee, Mantoop, Koedoes en Pati ieder een exempkar.

11. PELARGOPSIS LEUCOCEPHALA FRASERI Sharp*.

Een van Pati.

BIJENETERS.

12. MEROPS PHILIPPINES L.

Semarang en Pati ieder een.

13. MELITTOPHAGUS LESCHENAULTI Vieill.

PAPAGAAIVOGELS.

S P K C II i V G I V S.

15. GECINUS VITTATUS Vibill.

16. GECINUS PUNICEUS Hobw.

Wonomkm en twee van Modjokerlo.

17. CHRYSOPHLEGMA MENTALE Temm.

18. MIGLYPTE8 TRISTIS Hobsf.

em, waar bijzomh r vi-l hnsrhspt'clili'n iiawietniljd

werden vier exemplnrev drzer snort t/rsr/iolen.

Beschnjving.
y,

De grondkleur van den yogel is zwart; effcn zwart op^

krop en borst, terwijl nagenoeg overal elders het zw»r ^
wit of isabella onderbroken in. De binnenste vleuge^
deren zijn effen wit en met isabella tint bewasschen; e^
de achterrug en stuit. Op den mantel en <le

bovendeeW

vleugels i8 de zwarte grondkleur onderbroken door vrij



golvende dwarsl.andon van isaWlla-wit. Ook do sl:iir»u-m

zijn iwart; de buitenvlaggen met kloino-,de l.innonvlag:

met groote afgeronde witte vlckken die regelmatigo ri

vormen op den uitgespreiden vleugel. De staartponm-n kon

in kleur en teekening met de slagpennen overeon. Zoo

hare bovenste als onderate dekvederen en ook do flank-

dijvederen zijn zwart met Hauw goklourdo isabolla dwarsba

jes. De fijnste teekening ontstaat eohtaf op kop, kool. 1

M nek door smalle afwisselende zwarto on ittbelli dwartbi

jes. Van voren het smalst worden zij naar aohtoron grid

lijk breeder, totdat zij op de aohterhoofdsknif het breedtt i

Het mannetje heeft aan de wortol van de ondoikial I

ponceaurood vlekje ; het wijfje mist dit keumerk.

Bek en pooten zwart.

Iris donker van Dijckbruin.

By sommige individu's is de isabollaklour dor dwsnbftM

op den kop Hauw okergeel of zelfs me* bruinarhtigon tint

Afmetingen

:

Totale lengte 0.170 1

Afstand van het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten tot dat van de staart . . .
0.019 .

Staart 0.048 ,

Vlucht 0.283
,

Vleugel 0090 .

Mondlcngte 0.021

Mondwijdto 0.010

Hoogte van den bek aan de basis. . • •
0.007

Urootste voortoon met nagel
(M,L'

1

Kleinste achtertoon met id °-008
i

Lengte der tong 0.083
,

19. CHRYSOCOLAPTES STRICTUS Bow».

em. Soerabaja, Pasoeroean en Semaranfj ; twee te l>no. I'ati en Grti

De vogel is reeds door my in deel XLIII op pag. 92



dit tjjdsehrift besciireven en is, gehjk uit het grooUantalgescbo-

ten individu's blijkt, als kampougvogel vrij algemeen. Hettt

Wonosalem aangebrachte exemplaar heeft echter kleinere afmfr

tingen dan gewoonlijk.

Deze zijn

:

Totale lengte 0.247 M.

Staart 0.074 ,

Afstand tusschen net uiteinde der samenge-

voegde vleugelpunten en dat van dc staart. . 0.035 ,

Vlucht 0.441

VIeugel 0.135

Mondlengte 0.041

Mondwijdte 0.017

Hoogte van den bek nan de basis. . . • °-012

(Julmen 0.033

Lengte van dc tong 0.074

Tarsus . .
0.027

Grootatc voortoon met nagel °-030

Kleinste achtertoor. met 'id.
°-017

Maaginhoud: insecten.

20. HEMICERCUS CONCRETXTS Tim*.

Deze kleine s evh, k<

,

I I kkelih zeidzaam toor. 0^ k

Beschrijving.
,
et

Zjjden van kop, de hals, kin, keel, borst, voorbuiK«u^

voorste gedeelte der nanken ascbgrijs met een okergeleQ ^
ala bewasschen. Achterst gedeelte der Hanken beneveDS

^^ t

tenste dijvederen en de onderste staartdekvederen &&T

vaakwart met witte harige boordsels.
Achterbuiksve

^
grijs, spaarzaam met witte boordjes aan de uiteindefl.

vederen wit met okergelen tint Bo venkopsvederen
frm^

E,r,t on ,lo „, 1,1,,,,;,,.,, .oorkomendeW
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der 2e orde is de breede witte binnenrand niet egaal, zooals

bij de overige slagpennen, doeh ugMg onderbraJcM door hot

zwart van het overige gedeelte dor slagpon.

Dit houdt rekening met het feit, fat date slagponnon ook,

aan de buitenzijde anders geteekend zijn dan do ovorigo on in

teekening, bij den toogevouwen vleugel, Mne roortaetting BMr
aohtoren daarstellen van do broode buifonsto vlongoldokvodoron,

dio ogaal zwart zijn mot good ontwikkoldo witto randzuomon.

Daar de mantelvederen ook dezeltdo klonr on tookonin-r bozitton

krijgt dit spechtje aan den bovenkant oon grot'gesoliubt uitorlijk.

Voorste rugvederen grijs, hier en daar met rudiniontain-

witte boordjes. Achterste rug- en stuitvederon ogaal wit mor

okergelen tint. Bovenste ataartdekvoderon zwart mot witte

uiteindon. Staartpenncn zwart.

Bek en pooten zwartachtig.

Tria kastanjebruin.

Afmetingen:

Totale lengte , 0.132 oM.

Staart .... 0.028 „

Afstand tusschen het uiteinde dor samengo-

Vlucht . . . . . . . . . .

'. »:>^ ..

Vleugel 0.081

Lengte der mondopening 0.082 .

Mondwijdte 0.011 -

Jloogte van den bek aan de basis. . . . 0.007 -

lengte der tong 0.OM -

Tarsus 0.016 „

Grootste voortoon met nagel 0.022 ,

Kleinste achtertoon met id 0.012 ,

Maaginhoud: insecten.

21. THRIPONAX JAVENSIS Horsf.



22. DENDROCOPUS ANALIS Sour.

Bmdermeest > i. OpdezenkM
trztmdd afkomstvi run /..'/». Wonomlm, Semarang,$<*-

in m I'nti.

I)e heer J. D. Pasteur inspecteur 1 klawe bjj den Post-

i; v \ i! in o 1.

1

rilo'l DKHKA JAVKN

I II 1 IE K \ 1 1. 1

1
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„Nos voyageurs n'ont pas rencontre cet oiseau dans cette

„partie du monde (1); mais ils nous ont fait parvenir par

„contre, de 1'ile de Java, quelques individus d'un Coucal'

a

„ce qu'il parait, absolument semblable aux noiroux deLevail-
„lant" heb ik den bedoelden Javaansehen vogel, die ik in de om-
btreken van Batavia in alang-alang wildernissen heb waarge-

genomen, opgenomen in de hjst der Java-vogels.

Eerst na het verschijnen van het XIX Deel van den Cata-

logue of the Birds of the British Museum, wat betreft de

('Hciillihu; door Shelley bewerkt, ben ik tot de overtuiging

gekomen, dat de door Schlegel in zijn Cuculi beschreven spoor-

koekoek niet de 0. nigrirufus van Stephens is doch een nieuwe
soort, waaraan Shelley den naam Centropus purpureus heeft

gegeven en waarvan een goed geslaagde afbeelding in het

XIX deel van den Catalogus van het Britsch Museum voor-

Shelley noemt de als Cuculus bubutus (nee Horsfield) door

Raffles in de Transactions of the Linnaean Society XHIdeel
op pag. 286 genoemde koekoek dezelfde als de door hem
beschrevene en gaat daarbij af op de herkomst van dien vogel,

waarvan het Britsche Museum slechts 2 exemplaren bezit, een

van Sir Raffles (een oud due) en e6n uit de collectie van Lan-
kier beide van Sumatra herkomstig. De vogel uit Langier's

collectie was geetiquetteerd als afkomstig van Mindanao, doch

de latere onderzoekers der Philippijnen hebben die soort daar

nooit aangetroffen. Op Java behoort zij tot de vnj veelvuldig

m glagah- en alang-alang wildernissen voorkomende vogels.

Ik verkreeg er verscheidene uit de omstreken van Batavia,

terwijl mijn jager mij te Brio langs de Kalimaas in het Soe-

rabajascbe en te Mantoop een exemplaar aanbracht.

De beschrijving van deze exemplaren komt overeen met de

reeds in Java-Vogels in Natuurk. Tijds. van Ned.-Indie deel

TjI °P pag. 382 gegevene.

Hieraan wensch ik echter toe te voegen, dat bij zeer jonge

individus de onderkaak geelachtig is in plaats van zwart. De



,n I////.-/ hceft een veel knrterenbet,

am voordencol-

i ilium v:in 4.0 vertooit

31. ZANCLOSTOMUS JAVANICUS Hobsf.

Em run lAtjh,.

32. RHINOCOCCYX CURVIROSTRIS Shaw.

I W A LUfl » Y

IRUNDO JAVANICA

III!/ W ALU WIN.
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terwijl de grondkleur het lichtst is op het voorhoofd

on den bovenkop.

Slagpennen bruinzwart. Zijden van het gelaat als het voor-

hoofd licht umberkleurig. Kin en keel wit. Overige onder-

deelen umberkleurig met donkere randen aan de vederen, die

op den buik een fijn wit randzoompje vertoonen, evenals de

okselvederen en de groote binnenste vleugeldekvederen, terwijl

de kleinere onderste vleugeldekvederen donker umberkleurig

zijn en daarbij licht umberkleurige randjes vertoonen. De
stevige pooten en de bek zijn donkerhoornkleurig.

Afmetingen :

Totale lengte van het geprepareerde exemplaar

van kop tot het uiteinde van den staart . . . 0.166 M.

Middelste staartpennen 0.044 „

Uiterste idem. 0.074 „

Vleugel 0.182 „

De vleugels reiken over den staart tot eene lengte

Tarsus C

37. COLLOCALIA LINCHI H. en M.

Vier van Wonosalcm en een van Plosso.

(iEITF^lELKERS.

38. CAPRIMULGITS MACR0URUS Horsf.

>•'" i<«ii Mm/loop.

39. CAPRIMULGUS AFFIffIS Horsf.

Twee van Semamng.

MOM I. V 1. E L S.

40. AETHOPYGA MYSTACALIS. Tm,

41. ARACHN0THERA AFFINIS Horsf.

Twee van Wonomlem.



112

42 ARACHNOTHERA MODESTA I. v..

ten mn Litjin e„ ten

!. ARACHNOTHERA LONGIROSTRIS Lath.

44. ARACHNOTHERA ROBUSTA Mm..

. ANTHOTHREPHE3 MALACCENSIS Soar.



LIOTRICHES.

47. OLIGURA SUPERCILIARIS S. Mum,,

Ook dit zeldzame vogeltje, dat tot dusverre nog slechts in

de hooge bergwouden van den Gedeh is aangetroffen, is door

Dr. Buttikofer gedetermineerd. Het hieronder beschreven

exemplaar werd geschoten in den bergtuin te Tjibodas, Ooste-

lijke helling van den Gedeh.

Beschrijving.

Bovenkop zwart. Voorhoofdsvedertjes grijs ; deze kleur zet

zich ter zijde van bet gelaat en boven de oogen naar achteren

voort en is boven de oorstreek begrensd door een zwarte streep,

die tot terzijde van den hals gaat. Kin en borst grijs ; de laatste

in het midden witachtig. Buik en flanken grijsachtig olijfgroen.

Bovendeelen donkerolijfgroen. Slagpennen sepia met olijf-

groene randen. Binnenste vleugeldekvedertjes olijfgroen. De

staart is beschadigd.

Afmetingen

:

Vleugel 0.046 M.

Culmen 0.011 „

Tarsus 0.023 „

BLAimMiELS.

48. CHLOROPSIS VIRIDIS Hobsf.

Vier van Ma?itoop. evenveel van ModjokcrtO, drie run WonosaLem en (tree

mn Litjin.

49. CHLOROPSIS NIGRICOLLIS Vieill.

Drie van Wonosalem, twee van Litjin.

50. EUCICHLA CYANURA Bodd.

Wonosalem, hvee van Litjin.



KRUimmKRS.
POMATORHINUS MONTANUS Howl

VLIE6ENV4NG818.

PRATINCOLA CAPRATA

53. HYPOTHYMIS OCCIPITALIS Vio.

Een van Liijin.

54. RHIPIDURA JAVANICA Si-ahum.

55. NEOMYIAS EURYURA S. Mrau

56. TERPSIPHONE AFFINIS Hay.

57. CRYPTOLOPHA VORDERMANI Buttik.

Dit kleine vliegenvangertje werd ontdekt in de bosschen van

het Idjeng-gebergte, terwijl ik te Litjin verblijf hield. Het weri

en door Dr. Buttikofer gedetermineerd, waarbij bleek dat ran

deze soort nog een in het Leidsche museum aanwezig is, dat ran

50 jaren geleden dateerde en dat door de inwerking vau bet

licht geleden had. De soort is nauw verwant aan Cryptotop*

schwaneri Blyth die op Borneo is aangetroffen, doch veraohi

van deze doordien schwaneri den geheelen bovenkop grg8 h*
[

en bij vordermani enkel het voorhoofd die kleur bezit, terw^

ook de superciliairstreep bij deze soort meer ontwikkel

dan bij schwaneri ( 1).

Beschrijving.

Alle bovendeolon ...nlM-rklouri- met olijfgroen be*****

dat een *ee\*ohtim „ n i * \» hnvenate staarM*



vederen en den romp en op li

achtig overgaat. Teugels zwa

Een witte superciliairstreep

het oog. Voorste gedeelte der

ste gedeelte ala do nek geklei

teren geleidelijk overgaande ii

anden en olijfgroene buitenzoomen

Kek swart; basis van de onderkaak licht hoornkleurig

Pooten bleek vleeschkleurig.

Atmetingen van het geprepareordo exemplaar:

Totale lengte

Middelste staartpennen

Uiterste idem.

Vleugel.

58. SIPHIA ELEGANS T. mm.

Bw mm Litjin,

59. SIPHIA BANJUMAS Hoe*f.

RlPSYOIiELS.

60. GRATJCALUS JAVENSIS Koaw.

61. PERICOCROTUS PEREGRINES L.



62. PERICOCROTUS EX8UL Wa

63. LALAOE TERAT Bodd.

64. LALAUE FIMBRIA'!' A Tu

P IS 1 1 \ P I s.

5 TEPHRODORNIS VIROATU8 '

66. HEMIPUS OBSCURUS lions

68. STACHYRIS THORACICA Ti

69. TURDIMUS SEPIARIUS H<>

CYANODERMA MELANOTHORAJ
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YORRSTVARTO.
73. HENICURUS LESCHENAULTI Vieill.

74. HYDROCICHLA VELATUS Tbmm.

Een van Litjin.

RIETZAMiERS.

75. MEGALURUS PALUSTRIS Horsf.

Van Grisse,'. ,<<,ernhaja en \>am> -mean ieder een.

76. PRINIA POLYCHROA Tbmm.

Een van Seniorang.

SNUDERYOGELS,

77. ORTHOTOMUS CINERACEITS Blyth.

E< a i', hi Soerabaja.

78. ORTHOTOMUS SEPIUM Horsf.

Een tan Litjin.

MYlOPHOm
79. MYIOPHONEUS FLAVIROSTRIS Horsf.

Em van Litjin.

I \ s.

80. AEGITHINA SCAPULARIS Horsf.

Twee van Litjin.

81. HEMIXUS VIRESCENS Temm.

Een van Wonosalem.

82. MICROPUS MELANOCEPHALUS Gm.

Een van Wonosalem.

83. CRINIGER GULARIS Horsf.



84. PYCNONOTUS AURIGASTER Vn

M

85. PYCNONOTUS BIMACULATUS II

86. PYCNONOTUS ANALIS Bom

87. RUBIGULA DISPAR BoHT.

88. IRENA TURCOSA W.w.r..

bet Britache Museum. Deel III

r rerschillende In

en men londei

ef, dan bljjkl be! dat .!,• wx.-hiil.T.

,- blaun heefl van <len

1
•

'

".
.

'

;:,,,.''"
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De tint van net kobaltblauw wil echter wel verschillen

naar de localiteit. Zoo is die bij 1. ci/ama en /. crinlger

iets donkerder kobalt dan bij 1. turcosa, maar met zoo weinig

verschil, dat slechts eenige oefening het verschil doet uit-

komen. Ik heb neiging alle Irene?8, die in volkomen kleed

zwarte onderdeelen bezitten, voor eerie soort te houden, di>

naar gelang der eilanden of landstreken waar zij voorkomen,

kleine verschillen aanbieden of aan kunnen bieden, welke ech-

ter niet marquant genoeg zijn om eerie splitsing in soorten te

wettigen. Volgens Dr. KrUKEHBEBG, die belangrijke vergehj-

kende physiologische studien raaakte en o. a. experimental

onderzoekingen deed oratrent den aard der kleurstoffen in

verschillende vogelvederen, moet het blauw bij de Imia niet

door eene specifieke blauwe kleurstof worden veroorzaakt,

maar als een optisch verschijnsel worden beschouwd.

Te Wonosalem werden door mijn jagers in eenige dagen

zeven individus van Irena turcosa geschoten, alle in volkomen

kleed. Toen de waringinboom, waarin zij steeds werden

aangetroffen, geen vruchtjes meer droeg, verhuisden zij naar

elders en was er geen spoor dezer vogels meer te ontdekken.

LMSTERYOGELS.

89. COPSYCHUS AMOENTJS Horsf.

Van Soerabaja en Pali dric; nui M-nitu",.. Kue.l„v„. & ta-iranq. Pasoe-

roean en hitjin twee en ran Modjokerto en Grissee een.

90. GEOCICHLA SIBIRICA Pall.

Een vermoedelijk vrmwelijk exemplar wen! in </// T^hehrifl. Peel LI

Een mannehjk exemplaar bekwam ik uit de Preanger van

den Salak.

Beschrijving. Deze vogel vertoont aan de binnenvlakte van

den vleugel den witten dwarsband, die kenmerkend is voor de

Geocichlidae en die ontstaat door de witte kleur van de basis

der secundaria en der meeste primaria. Bovenbekleedselen

donker leikleurig, waarbij iedere veder een donkerder rand



heet't. De kop is mecr zwartachtig. Een breo<le sterk gepro-

nonceerde witto supcivili . .-von achterdeoeu*

gaten en loopt tor aan den nek. Kin grijsachtig; eenige

vederen met witte uiteinden. Borst als de bovenbekleeMti

Bnik licht tfrijs met witte vederen in de mediaanstreek.

nrtdekvederen donkergnja met witte uiteinden.

leikleurige randen; deze leikleur

leidelijk de overhand. Staartpennen

donkerbroin, do middelste leikleurig Do uiteinden wit getopt,

welk wit lan^ziimorluin.] irnmtiT wurdt naar gelang de pBW»

6M fiuitcnwaurts zijn ingtpUot
Bek donkerhoornkleurig. Ondervlakte van de onderkaak

geelachtig. Footen gtel.

Afnif-tingen:

. •
MM I

iW liST A AITU
L MOTACILLA FLAVA I

I! nMkinHi'

92. SITTA FRONTALIS Bwi



DROXJO S.

BTJCHANGA ATRA Heri

95. BTJCHANGA CItfEREA Horsf.

DISSEMURUS PARADISEITS L (3 PLATURUS V.

RLUWIERF\
97. LANIUS BENTET Horsf.

Is/see vijf, van Semaninfi ai So./nib'ij" rier.vi/n Piisueroean r»

WULIWALIR.

98. ORIOLUS MACULATUS V.

MAAIYOGELS.
99. CORONE MACRORHYMCHA Wagl.

Van Seuurrang twee.

100. CORONE ENCA Horsf.

Van Semarang twee, van Koedoes, Sidoardjo. Mantao, Modjokt to

101. CRYPSIRHINA VARIANS Lath.

Van Pati twee, van Mantoop, Soesabaja, Drio. Semarang. Sidoar

SPREEHWOGELS.
102. STURNOPASTOR JALLA Horsf.

Een van P«> -' rabqja.



103. GRACULAPICA MELANOPTERA D.ui

104. ACRIDOTHERES JAVANICUS Oil,

105. MAINATUS JAVANENSIS On.

106. CALORNIS CHALYBEA Bow.

H \ \m\ 8 i. E i. s.

107. SPORAEGINTHUS AMANDAVA L.

108 MUNIA ORYZAEVORA L.

I I I I WW I k K I V

flIRAFRA JAVANICA

t A r A I. A A II III f 1

1

OSMOTRERON VERNANS

112. OSMOTRERON GRISEICAUDA

lllshWIIIIIHV



•_>!'.;

nek, borst, buik en flanken gnjs met wijnkleurigen tint. Onder-

j staartdekvederen kaslanjebruin. Mantel, romp, stuit en

itenste vleugeldekvederen leikleurig bruin erg flauw met een

oenachtigen glans bedeeld. Slagpennen bruinachtig zwart.

De binnenste primaria breed aan hun uiteinde, dat als schuin

gesneden zich voordoet met een kleine uitpuiling aan den

p van de schaft. Onderste vleugeldekvederen aschgnjs. Onder-

akte van den vleugel bruinachtig gnjs. Bovenste staartdek-

vederen leikleurig.

Staartpennen zwart met breeden donkergrijzen topband. Onder-

akte veel lichter gekleurd. Bek donkerboornkleurig
;
pooten

donkerrood.

Afmetingen van het geprepareerde exemplaar:

Totale lengte 0.360 M.

Vleugel

Sraai .142

Culmen 0.022

Tarsus 0.025

Middeltoon met nagel 0.041

Achtertoon met id 0.026

k\\EELDLIVE>.

114. MA.CROPYGIA RUFICEPS Temm.

TORTELMIVEY

115. TURTUR BITORQUATUS Temm e>

Twee van Mantoop; een van Pali en van Soerabaja.

116. TURTUR TIGRINUS Temm bb 1

Een van Grissee en een van Modjokerto.

PHAPSDUVEY
117. CHALCOPHAPS INDICA L.



PATINSUHTI i, \ 1

118. ARBORICOLA ORIENTALIS

,lcn in'k. wt

chevenwelner

gen. Wangeii

witte zoom«-

Ul ,!,«!. vleugei-

:ii
l/:j!ie:i

'

,,.,-. i)u;:^
;:

•kleurd. Btt?'
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Idem van den punt van den bek tot het uiteinde

van den naar beneden gerichten staart . . . 0.273 M.

Staartlengte 0.060 „

Afstand tusschen bet uiteinde der samengevoeg-

de vleugels en die van den staart 0.031 „

Vleugellengte 0.146 „

Vlucht 0.515 „

Culmen rostri 0.021 „

Mondhoogte aan de basis 0.010 „

Mondlengte 0.026 „

Mondwijdte 0.015 „

Tarsus 0.046 „

Middeltoon met nagel 0.048 „

Achtertoon met nagel 0.014 „

HOEMEREX.
119. GALLUS VARIUS Shaw. £

De wilde hoendersoort, die zich liefst in de lagere woud-

streken van Java ophoudt, is algemeen verbreid en komt zelfs

veelvuldig voor in den Kangean - archipel de meest Oostelijke

der eilandengroepen, die tot Java gerekend worden.

Een vrouwehjk individu uit de omstreken van Batavia af-

komstig werd reeds in Deel XLIV op pag. 229 door mij

beschreven. De beschnjving van een boschhaan te Mantoop

geschoten in de afdeeling Lamongan der residence Soerabaja

volgt hieronder.

Kop, nek, zijden van den hals en mantel bedekt met glan-

zende donker zeegroen gekleurde vederen, die, hoe verder zij

van den kop verwijderd voorkomen, in grootte toenemen.

Zijn die van kop, nek en hals aan de uiteinden afgerond, die

van den mantel zijn meer lancetvormig, terwijl slechts de meest

naar achteren ingeplante een scherp lansvormig uiteinde be-

zitten. Al deze glanzende vederen bezitten een dofzwarten rand-

zoom, waardoor de deelen, die zij bedekken, een geprononceerd

geschubt uiterlijk verknjgen. De glans betreft slechts het ach-
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terste gedeelte van de vederen, dat in gewone omstandighedei

aan het daglicht is blootgesteld. Het bedekte deel dezer ve-

deren is dofzwart en grijs aan de basis. De rugvederen aan

de basis breed, gnjs en pluizig, aan de uiteinden smal en

verlengd dofzwart gekleurd mot harige licht okergeele rand-

zoomen. Bovcnstc ataartdekvederen smal rn verlengd, metaal-

groen glanzend met doffe zwarte randen en fijne licht oker-

geele randzoompjes. Buitensto vlengeldekvederen lang n

smal dofzwart met breede glanzende helderbruine harige zoo-

men. Vleugelrand zwart. Slagpennen dofzwart ; die der Porde

eenigszins vaalzwatt. De bride iriiddel*te Rtaartpennenaanhet

achtereinde naar beneden grkruld. D<- volgende staartpennen

minder en klrinrr; dit gaat -elndrlijk door, tot dat de uiterste

staartpennen rrdit zijn. !><• -i it rt j..ti m-n zijn voor hetdeeUat

in toegevmiwrn Itaal niet nan hrt daglicht is blootgesteld dof-

zwart. bet tekst gepi aoneeerd ran roren, terwgl de meet

na;tr iehtereo roorkome de mb rales in; aannemea.

Naakte huid van de Ejjden ran de kop holder rood;#a

naakte buidplooi haogt all lei tot i m de borst en is van

voren rood, van aehtei n ehromaatga 1 eD ran onderen

azuurblauw. De ka?n < |rond naar achteren
tot

over het echterboofd rei tend met doni

riT" IrVbruin.
Snavel

Schecnen lieht
vleeseb

azuurblauwe basis, over gensTieletkleii

donker-onderka;tk Licht

kleurig. Pooten en spo

Totale lengte van den

Middelste -
t

.
n.'JI" '

Afstand taaMhen nitei ,gde vlni-

Vlurht
0.»J

Mondwijdt., .

0.OH

Hoodie***. . .
0.025
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Mondhoogte 0.009 U.
Culmen rostri 0.011

Scheen 0.079 „

Middeltoon met nagel 0.055 „

Achtertoon met id 0.022

Lengte der sporen 0.023 n

PACWYOGELS.

120. PAV0 MUTICUS L.

Een exemplaar van Wonosalem.

De beschnjving is naar een tweejarig individu, datalsjong

kuiken gevangen werd en thans in getemden staat te Sina-

gar leeft.

Voorhoof'dsvedertjes als geschubt groenglanzend, op het

achterhoofd een bundel rechtopstaande vederen, wier sehaft

van onderen kaal is, doch die van boven lansvormig verbreed

zjjn en daarbij een groenachtig blauwe glanzende kleur hebben.

De kale huid van de zijden van het gelaat is helder lichtblauw,

terwijl de huid der oorstreek oranjegeel gekleurd en daarbij

gerimpeld is. De teugelstreek en superciliair streek is zwart,

(by volwassen pauwen met uiterst korte glanzende vedertjes

bedekt) en de uitwendige gehoorweg wordt door een bundel-

Ue vedertjes beschut. Bek donkerhoornkleurig ; iris bruin-

achtig grijs, vederen van den nek als die van het voorhoofd.

Die welke de hals bedekken worden naarmate zij meer achter-

waarts voorkomen geleidelijk grooter. Zij doen zich mede
als geschubt voor en zijn donkergroen glanzend met een

donkerblauwe oogvlek nabij het uiteinde of wel een dito rand,

al naar gelang de grootte der vederen. Bovendien bezitten

de vederen aan krop en borst een breeden lichten goudachtig

glanzenden lichtgroenen zoom met een donkeren rand.

Buitenste dekvederen der secundaria en tertiaria donker staal-

blauw glanzend. Slagpennen donkergrauw aan de buitenvlag

en licht vosbruin aan de binnenvlag. Alula en groote buitenste



dekvederen der primaria donkergrauw met licht grjjze d\

bandjes spaarzaara geteekend. Rug en buikvederen donkergrai

ala. de alula. Vederen van de scheenen zwart met groenen

glans, onderste staartdekvederen grauwachtig.

Pooten als de bek gekleurd.

Het individu is in het bezit van sporen, doch mist nog de

sterk uitwikkelde bovenste staartdekvederen, die het sieraad van

den mannetjespauw uitmaken.

Ik heb daarom hierbij gevoegd de beschrijving van een

zoogenaamden pauwenstaart, zooals die als jachttrofee dik-

wijls bewaard wordt en die afkomstig is van een volwasseo

De bovenste staartdekvederen verschillen in grootte naar ge-

lang zij zijn ingeplant ; de kortste staan voorop, de lang*

zijn tevens de achterste; deze laatste eindigen geheelandersen

wel in een Y vormende bifurcatie waarvan de baarden goad-

groenglanzend zijn.

Langs de schaft zijn de baarddraden van elkaar geschei

den en paarsachtig goudglanzend. Nabij het uiteinde staan ijj

vlak tegen elkaar en vormen een schijf met prachtige klear-

verdeeling. Omkransd door een helder gouden zoom, die

een paarsachtig gouden buitenrand heeft, vertoont zich op effen

schijf de zoogenaamde spiegelvlek. Die schijf is van voren

donker koperkleurig, welke kleur van achteren gele

groenachtig goud overgaat ; de spiegelvlek is indigo blau*

met een smaragdgroenen glanzenden rand, die in 't midden 9

het voorste gedeelte in het donkerblauw inspringt.

Afmetingen van het boven beschreven individu:

Staart 0.380*

Vleugel
'

... 0.445 -

Culmen O.039 ,

Tarsus . .......... al28 '

Middeltoon met nagel °-08° '

Achtertoon met id. . . • °-°35 *

spoor !."-.'."... a018
;,

De staart van het volwassfln individu was 0.52 meter ^
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TURNIX PTJGNAX Tkmm

PLE\IKREY

AEGIALITIS RUFICAPILLA

scnaar waargenomen in ovenrani^kioeu iiiii('/mii«.u.im..<..»n

son van Pasoeroean in Juli lSi*2.

De beschnjving is de volgende. Alle borendeeleo vial irr.uiw

bruin, de vedertjes met lichtere randjes; bovenste staartdek-

vcderen donker van Dijckbruin. De onderdeelen wit
:
zoo ook bet

voorhoofd, welk wit van het rossig bruin van den boreokop

is gescheiden door een donkeren band. Teugels bruin. Boren-

oorstreek rossig bruin. Wangen wit; ter zijde van do bant eon

vaal bruine dwarsband, die bijna tot het midden reikt.

Slagpennen zwartachtig bruin aan de buitenvlagen grauwbmin

aan de binnenvlag met witte schaften Groote buitoDfte ffafr-

geldekvederen vaalbruin met witte uitoindon. linnonvlai: dor

secundaria wit. Tertiaria ale de mantol gekleard.

De vier middelste staartpennen donker bruin, de cv.ri-o mot

con bruin uiteinde, overigens wit.

Bek donkerbruin; roodachtig bruin aan de basil, peoten

groenachtig grauw, toonen donkerbruin. Iris zwartbruin.

Afmetingen

:

Totale lenffte van een geprepareerd exemplaar. 0.142 M.

Staart 0.038 .

Vleugel °-°"

Culmen °-015 -

Naakt gedeelte van de scheen 001°



Tarsus 0.026

Middeltoon met nagel 0.018

Achtertoon met id 0.012

123. AEGIALITIS DUBIA Scop.

Twee van Pati in de maand September 1899,

124. CHARADRIUS DOMINICUS Mull.

De nieuwe beriamiin/ van Charudrius fulnis Cm. Vicr van Pad in

aand September {892.

STlANDLftOmS.
125. LIMONITIS DAMACENSIS Horsf.

126. LIMONITIS TEMMINCKI

K I 1 1 1 1 s.

127 TRINGOIDES HYPOLEUCUS

28. RHYACOPHILUS GLAREOLA

S1MPV6GILS.

129. GALLINAGO STENURA Rr

130. ROSTRATULA CAPENSIS U

131. HYPOTAENIDIA STRIATA L



132. RALLINA FASCIATA Raffl.

Ken van <U Meimler I •>,!>*,,wjte in stm.it Madam; is run th'n Java-wal o/<

133. LIMNOBAENUS FUSCTTS L.

Twee van Sidoardjo.

WATllHOINTJiS,

134. GALLINULA CHLOROPUS L.

Em ran Sidoardjo tn em van Ucmtoop,

GROOTE RII61I&

135. ARDEA CINEREA L.

IGR1TTRN.

136. HERODIAS EGRETTA Gm.

Twee van Modjokerto.

137. HERODIAS INTERMEDIA v. Hass.

138. HERODIAS GARZETTA L.

1.39. DEMIEGRETTA JUGULARIS Forst.

Besrhrij vim/ van een ypn'/xir. erd exnnplaar ran Pasoeraean,

Uitgezonderd de onderdeelen, die bruinaehtig leikleurig zjjn.

is het vederkleed donker grijaaohtig leikleurig met een witte

atreep in de mediaanhjn van kin en keel. Een der scheenen

is zwart, de andere geelachtig groen, onderbroken door donkere

plekken. Voetzolen donker okerkleurig.

Afmetingen

:

Staart .

Vleugel.

0.082 M.

0.277 „



Culmen 0.077

Naakt gedeelte van de scheen 0.018 I

Tarsus 0.068

Middeltoon met nagel. ... ... 0.059

Achtertoon met id 0.039 ,

140. BUBULCUS COROMANDUS Bodp.

Ken van Sidoardjo en een van Modjokerto.

R0LREIGERK.

141. ARDEOLA SPECIOSA Horsf.

Vier van Semarang, evenverl van I'nli. drie van Pasoeroean en w

142. ARDEIRALLA FLAVICOLLIS Lath.

De Ijcschrijviiii/ ivm If I llnluruisrhr iri'inpUwr volt/1 hier.

Bovendeelen, vleugels en staart donker leikleurig by M

zwart af. Zijden van het gelaat eveneens. Naakte huid voor

het oog geelachtig groen. Binnenvlakte der vleugels leikleu-

rig, evenals de flanken.

Buik vaal bruinachtig leikleurig, hier en daar met geelac
-

tige witte harige strepen. Borstvederen leikleurig met wi

boordsels in overlangsche rich ting. Kropvederen puntig I

kleurig met geelachtig witte schaftstreepen. De krop vanV<f
kastanjebruin aangeloopen. Terzijde van den hals een e

nti«.vi Q» w ; n.« „™„i .*u~ »i v,„ ™ ItopI vfidertiea wit m*
okerkleurige overlangsche streep. Kin en keelvedertjes

kastanje bruine uiteinden en hierdoor deze deelen alsge?

Snavelrug donkerbruinachtig ; overig gedeelte

bruinachtig geel. Pooten en nagels bruinachtig.

Afmetingen

:

Staart

Vleugel
0-20

Culmen • °-°
8

Naakt gedeelte van de Beheen . . • • •

0,°

van den bek

066 I
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Tarsus 0.069 ]

Middeltoon met nagel 0,076

Achtertoon met id 0.047

WRSCIIOLVERS.

143. GRACULUS PYGMAEUS Pall.

SLANGIIUSYIH.KI S.

144. PLOTUS MELAN0GASTER Tkmm.

Een van Sidoardjo.

Uit bovenstaande waarnemingen blijkt dat Wonosahm en

Litjin plaatsen zijn waar met veel vrucht op boschvogels ge-

jaagd kan worden.

Batavia, 5 December 1898.



DIE FARNE VON TEGAL,

Mit 2 Tafeln

VON M. Raciborski.

In der vorliegenden Abhandlung gebe ich das Verzeichniss

der Fame, welche ich theils selbst wahrend meines Aufent-

haltens in Kagok, in der Residenz Tegal gesammelt, theils

durch einige dazu angeworbene Javaner bekommen habe.

Wenn auch nicht ganz vollstandig, charakteriairt doch die

folgende Aufzahlung der Arten die dortige Farnflora genu?,

und liisst manchc Diflferenzen erkennen, bei dem Vergleic

mit der westjavanischen die ich friiher veroffentlicht
habe

(M. Raciborski, die Pteridophyten der Flora von BuimW

Leiden. Brill 1898). ,

Trotzder Kleinheit der durchforschten Oberflache, wachstw

derselben eine reiche Farnflora, was in erster LiDiedu'c^
Anwesenheit des hohen Vulkanes Slamat (3427 M.) bednfc

ist. Langs der graden, weniger als 50 Kilometer langen Liw,

welche den Strand von Tegal mit der Spitze des skmt^
bindet durchqueren wir einen schmalen und meistens m

grovefreien Strandgiirtel, dann die dicht bevolkerte^

^
Zuckerrohr bepflanzte Ebene, Djatiwalder, steile

AbhaDge

^
tcrtiaren Hiigel, das Hochplateau von Bodjongsan un

woeng, die Zone der Plantagen der Caffeaarabica,^
5*

gen Urwald am Fuss und Abhang des Slamat,^'

Strauchwald, und die Grastiachen an der oberea waiag

und endlich do,, Wi ,M- .».! nthu^nloson Gip^'
Vulkans. Jede

theils von don benachbarten Zonen i

! )Ac''" ;

Genossenschaften
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Aut einige Eigenthiimlichkeiten dieaer Farnflora werde

ich bier kurz hinweisen. In der Ebene, in den trockenen Djati-

waldern und Gebiischen wiichst eine epiphyte, xorophvtlip I'arn-

Hora, in welcher neben den von West-Java bekftnnt*

dium (Dnjnaria) rigidulum, P. Linnet, P. adwisren*, P. nummu-

laris folium beaonders Platycerium alricorne und Poh/p. *tig-

mosum auffallend sind. Eine eigenthumlichc (JimoHsnisrhatt

der Fame findet sich an den schmalen Dorfwtgen

zone. Diese sind beschattet, ihie Et&nder gewdhnlich

bedeckt. In Ostraossun ist zwischen diesen Stein* :

zu sehen, mit dem Eintreten der regner -

hier aber eine iippige Decke ronAdiantkumd apkam

latum, A. caudatum, Memioniti

tutfolia und C. kirsuta, /'/,,/-

emifolia. In hoher liegenden Dorfern kommt hin/u

Die untere Yerbreitungsgrenze mancher Arten scheint nach

Osten Java's hin hoher zu liegen, als in Wetten. Bi ifl* in

der That auffallend, dass Gleichenia dichotoma oder Baum-

farne (Alsophila), die in Emmahaven bei Padang {Sumatra)

bis zum Strande wachsen, in West-Java noch in der Ebene

anzutreffen sind, in der Residenz Tegal erst bedeutend hoher

auftreten. Andere Erscheinung bietet Equisetum debit*, wel-

ches am Slamat in dem oberen Walde und beaonders reioh-

li'h zwischen den weissen Gnaphalium-hliuinrhcn waehst. In

West-Java habe ich diese Art nur in der unteren W

der Gebirge angetroffen.

Auch die Flora der unteren und mitleren Waldz.

mancbea Interessante, z. B. mehrere -von mir miner nieht

gesammelte Arten: Gymnogramme lanceolaio. /'<

ningiauum, Adianthum hirsutulum, Aspidium "

Trichomona Asni/kii. Eine Erwahnung verdient das massenhafte

Auftreten des schonen Baumfarnes Dicksonia ckrysotricha.

Der nackte Gipfelkegel des Slamat zeigt eine Emwirknng

und zwar eine fordernde der vulkanischen Thatigkeit auf die

Pflanzendecke. Die obere Yegetationsgrenze endet mit einer



scharfen Linie, oberhalb welcher noch eine achmale Zone

Tereinzelt wachsender Straucher, doch keiiie Grasflache mehr

erscheint. Bald verschwinden die letzten Pflanzen, und die

letzte halbe Stunde der Wanderung bis zum Gipfel haben wir

nur Steine und Schotter, doch keine Vegetation unter den

Fiissen. In der unmittelbaren Nahe des Randes der Krater-

mauer treffen wir hier und da einen warmen Boden, aus den

Spalten tritt etwas Wasserdampf hervor und zugleich treffen

wir an solchen Sfcellen eine diirftige Vegetation, einige Leber-

moose, Pteris incisa, Lycopodium curvaium, G'•

Ftei, Hypolepis alpina. Wasserdampf und vielleicht Warme

erlauben diesen Pflanzen, wenn auch diirftig hier zu wachsen,

wahrend tiefer unten, die nackten Steine fur eine Vegetation

zu trocken sind. Dieselbe Erscheinung sehen wir noch besser

an der Flache des primaren Kraters. Diese ist meistens flach,

mit feinem vulkanischem Sand bedeckt, auf drei Seiten Bit

steilen Pelsenmauern umgeben. Diese Felsen sind warmiB

dampfend, in Vertiefungen mit einer niedrigen Decke der

erwahnten Pflanzen bewachsen. In der siidwestlichenEckedie-

ser Flache liegt der tiefe, unzugangliche, jetzt wirkende Krater.

1. Angiopteris evecta Hoffm. Slamat.

2. Marattia sambucina Bl. Im unteren Walde am Ste^

3. Ophioglossum pendulum L. Seiten am Slamat, osM

bei Djedjek, wo bis 1.8 M. lange Blatter vorkonu^

4. 0. moluccanum Schlecht. In der Beschreibung der r*

der Flora von Buitmzorg habe ich nur eine Form
^

breiten grossen Blattern beschrieben. Dieselbe tf

der Residenz Tegal nicht seiten z. B. Moga, SM >

Boemidjawa. Nachtraglich habe ich jedoch in &*

zorg selbst noch drei andere Formen entdeckt, itf

den Eindruck fixirter Arten machen, die ich jedoch
o

Culturversuche einstweilen nur als Formen bem*

[{
.

mochte. Von diesen Formen gebe ich hier die A

dungen in naturlicher Grosse wieder.
be

a. Das Blatt 6 - 18 cM. lang, die sterile Bla«a
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etwa so breit als lang, mit stumpfer Spitze, abge-

rundeten basalen Ecken, fast grader, manchmal ein

wenig convexer, manchmal fast herzformig aus-

geschnittener Basis Blattstiel etwa so lang, wie

die sporangientragende Ahre mit ihrem Stiel. Fig 1.

b.
f. pumila. Die Pflanze 1—5 cM. hoch, die sterile

Blattflache rundlich oder rundlich eiformig, beider-

seits spitz, 3 — 10 mil. breit und lang. Blattstiel

4 bis 8 mM. lang, Stiel der Sporangieniihre 5 — 8

mal lunger. An den Grasflachen. Fig. 2, 3.

e.
f. lanceolata. Das Blatt 10 — 18 cM. lang. Die ste-

rile Blattflache lanzettlich, bis 1 cM breit, 3—4 cM.

lang. Die Nervenareolen an der Langsachse des Blat-

tes sehr verlangert. Blattstiel etwa so lang, wie

der Stiel der Sporangienahre 3—5 cM. lang. Fig. 4.

d f. inconspicua. Der vorigen Form ahnlich, doch ist

die Pflanze viel kleiner (bis 1 dM. lang), die sterile

Blattflache 2—3.5 mM. breit, schmallanzettlich.

Fig. 5.

5. Helminthostachys zeylanica (Sw.) Hook. Die Pflanze,

welche ich bei Buitenzorg fast nur in den Kampong's

und benachbarten Gebiischen gefunden habe ist bei

Tegal in den Djatiwaldern haufig, wie auch in den Ge-

biischen, welche die steinigen und trockenen, tertiaere

Sandsteinhiigel bedecken In dem Ostmossun ist davon

jedoch nichts zu sehen, die Blatter vergilben und ver-

trocknen, die neuen kommen am Anfang der feuchten

Jahreszeit aus der Erde hervor.

— Botrychium daucifolium Wall. Bei Tegal nicht gefun-

den; nachtraglich habe ich diese Pflanze am Fuss des

Salak, in der Schlucht Tjiapoes, an der Localitat der

Brugmansia Zippelii in einem schattigem Walde, so wie

hinter dem Laboratorium in Tjibodas auf dem Waldwege

wachsend gefunden.

6. Lygodium pinnatifidum Sw. Haufig.

7. L. Japonicum Sw. Kagok, selten.
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L. dichotoimiin Swartz. 8ehr gewohnlich in den Gebii-

Iftben «ler Ebene und des Hiigellandes.

'in ilem unteren Valde.

(>. arnrlinn'nlxi Miii. Eine \ icariirende Form des ho-

her wachsen.kM. WtMm.
ii iltnissrnassig selten.

N'irht so haufig, wie in der west-

ler Ebcne und dem unteren

Hu«?e!laii<l. litet, k.mimt erst rait der

B6he v,,n etwa200 M. wahrend Bie in West-Java miii

M.-.-n-sHache wachst. An

dem waldlosen Kegel des Vulkanes Slamat selten. Mi*

, Vulkanen nn

rroeeer Zahlder Exem-

.erziehend.

inden f°D

usgedehfl-



1 — 4 mM. lang. Blattlamina bald ungetheilt, bald

dichotom 1 — 2 mal gegabelt, glatt, ohne Scheinnerven,

ganzrandig, gelbgriin, nach dem Trocknen tabakbraun.

Ungetheilte Blatter linear, 2.5—5 gewohnlich 4 mM.
breit, mit einem starken Mittelnerven, an der Spitze,

wenn steril ausgerandet, gegen die Basis verschmalert.

Haufig koinmen einmal bis zur Halfte der Lange der

Lamina oder etwas tiefer gegabelte Blatter, seltener sind

noch einmal gegabelt, so da-s ein Blatt in 2, 3, 4 oder

sogar 5 breite Lacinien auslauft. Die Sori apical, cylin-

drisch trichterformig, eingesenkt in der Blattspitze, 3

mM. lang, mit einer breiten, runden, oder schwach zwei-

lappigen ganz randigen Rand des Indusiums. Eecepta-

culum bis 8 mM. lang. An den Baumstammen am
Fuss des Stamat, 1200 M. hoch zusammen mit T. sublim-

batum ; sehr haufig am Goenoeng Bintjana. Als Fig. 7.

gebe ich an der Tafel die Abbildung des Htjmenophpllum

Treubii von Salak, einer schonen Art, die bisher noch

nicht abgebildet war.

25. T. nitidulum Bosch. An mehreren Stellen am Slamat

gesammelt-

26. T. winutum Bl. Schon in den hoher liegenden Djati-

"waldern bei Djatinegoro vorhanden, nicht selten am

Fuss der Baume.
27. T. auriculatum Bl. Ein nicht seltener Wurzelkletterer,

besonders an den diinnen Stammen. Slamat.

28. T. jamnicum Bl. An den Abhiingen zwischen Lebak-

sioe und Djatinegoro in den Schluchten.

29. T. Filicula Bovy. Ungemein haufig.

30. T. pallidum Blume. Selten; kommt gewohnlich an den

Bergriicken, an Stammen wachsend vor.

31. T. maximum Bl. Sehr gewohnlicher Erdfarn der feuch-

ten Waldesstellen.

32. T. obscurum Bl.
33. T. ericoides Hedw.
34. T. apiifolium Presl.



— 240 -

35. Ahophila tommtosa Hook. Hauhg in dem honer lie-

gendem Waldo am
36. A. contaminant Hi.. Sohr «r«>wiihnlieli.

37. Cyathea oinops Hassk. Bftufig in <lcm holier liegendem

Walde am Shmat.

Mit der vorigcn Art.

. Nicht seltener. Epiphyt

40. A. calln.i gewohnlich. Die Blatter

altcfa mit eincr reichen epi-

phyllen Vegetation der Pilee. Algen, Moose und Leber-

Waldgrenze am

it seltea in <to

hon durchBuriffi

: in den Pta&

ist Qach indischen
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seheidbar. Die Secundarnerven bilden grosse, mehreckige

Areolen, in welche 1 — 2 freie IServerenden vorhanden

sind. Blattlamina durchscheinend. Die Sporophylle mit

8 — 12 cM. langen Stielen, linear.

Ein Erdfarn, und Epipbyt der unteren Waldzone am
Slamat, haufig.

Acrostichum rigidum Wall. Djedjek.

A. aureum L. In den Mangrovesiimpfen Westlich von

Tegal haufig, ebenso bei Maribaia, hier zusammen mit

Methonica superba. 1)

A. spicatum L. Sehr gewohnlicher Epiphyt, manchmal

mit gegabelten Slattern.

A. auritum Sw. Sehr gewohnlicher Erdfarn der Grebiische

der Ebene und dea Hugellandes zwischen L*baksioe

und hjatinegoro.

A. appendiculatum Willd. Diese Art ist in West-Java

selten, am Slamat dagegen in der unteren Waldregion

sehr gewohnlich.

A. scandens I. Sm. Haufig in der Nahe des Strandes,

aueh an den tertiaeren und vulkanischen Hiigeln bei

Lebaksioe und Kalibakoeng.

A. Blumeanum Hk. Nicht seltener Wurzelkletterer am
Slamat.

A. repandum Bl. Ein Erdfarn der unteren Waldzone

am Slamat, schon in der oberen Hiigelregion bei Kali-

bakoeng vorhanden. Sehr haufig bei Goetii.

Platycerium alcicome DeSV. Dieser schone Eplphyt wachst

in der Ebene und dem Hiigellande, gewohnlich von den

hochsten Aesten der Baumriesen herabhangead. Die vor-

nehmen Javanen pflanzen diesen Farn sehr gerne neben

Slavi, 15 Kilometer von Strande entferm

vertieften Schucht. Dies gerneinsame Vor

;en macht in diesem Fall den Eindrucl
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tn "lie I;niini-t;inm).'eliP[isu<]ieEuropaer,

ir.l «t in d.-ti Waldcrn immer seltener.Zu

lurch Horrn J. KOBU8 foto-

iplur von <lcr Crumbling Semaranq'i,

.•p. 347, Fig. 164

: . ichwildaofJ**

xlon. /'/. If'////'///,/; wijrhst sehr gut in

ft .n-r-lU.,1 unbekannt.
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fer gesammelt. Sie kommt als seltener Epiphyt inder

mitteren Waldzone am Slamat vor.

64. G. avenia (Bl.) Sehr gewohnlicher Epiphyt.

65. £. JFV« (Bory). In der oberen, lichten Waldregion am Sla-

mat haufig. Einzelne Exemplare sind noch in den Felsspal-

ten oberhalb des kleines Sandsees am Krater vorhanden.

66. G. heterocarpa Bl. Haufiger Epiphyt in der unteren und

mittleren Waldzone am Slamat.

67. Polypodinm Rrimrnrdt'd (Bl.) Ein seltener Epiphyt am
Slamat.

68. P. hirtellum (Bl.) Am Abhang des Slamat gegen Simpar

gehort diese kleine Art zu den haufigsten Ep\

besonders gerne in den tief beschatteten Baumstiimmen

wachsend.

69. P. setigerum Bl. Sehr gewohnlich.

70. P. setomm Bl. Selten.

71. P. subpleissorum Rac. Selten.

72. P. cucuUatam Nees. et Bl. Selten.

73. P. denticulatum Bl. Selten.

74. P. inconspicuum Bl. Alle vorber erwahnten Arten waren

am Slamat gesammelt, gehoren doch zu den seltneren

Epiphyten.

75. P. papillosum Bl. Ein Erdfarn in den Waldschluchten

mitten der Kaffeeplantagen in Goetii.

76. P. subpinnatifidum Bl. Nicht selten am Stoma*.

77. P. mollicomum Nees, et Bl. Selten in der oberen Wald-

zone am Slamat.

78. P. venulosum Bl. Sehr gewohnlich in der mittleren

Waldzone, da die verwandte doch tiefer wachsende Art

P. obliquatum Bl. vertretend.

79. P. decipiens Mett. Selten am Slamat.

80. P. obliquatum Bl. Sehr gewohnlich in den Kaffeeplan-

tagen und der unteren Waldzone am Slamat.

81. P. minutum Bl. An mehreren Stellen am SZama* in

grosser Menge wachsend. In West-Java nur selten

angetroffen.
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P. adnascens S\v. Gewohnlich in den Karapongs und

auf einzeln btehenden Baumen, besonders an den Kramat's.

P. acrostichoides Forst. Selten bei Kalibakoeng.

P. varium Bl. Kaffeeplantagen bei Goetii.

P. nummulariaefolium Sw. Sehr gewohnlich, Tielfach

zu8ammen mit P. adnascens und Dri/moglossum wach-

send. Ausnahmsweise als Kpiplnjt der flatten Bambui-

B6. P. albicans (Bl.) Mi; it. Sohr irewnhnlieh an alten, einzeln

stehenden Baumen, an der unteren Waldgrenw O

Slamat. Audi auf dmi Kampongsbaumen. P. fioccigeruM

87. P. penangianum Hook. Diese auf Java noch nicht ge-

fundene Art wiid.st obwnhl nirl.t huutig im Walde bei

-l.T drssu K,,h», <>,,«, am .s'Ai,,,,,/ rtwa 1400 M.h**,*

Epiphyl mi bemooeter Baumstilramen. Khizom krie-

d.end, dic-ht zw.-iwiliir Hb-i'ttcr'tra-rnd. J)ieec 22-40

oM. lang, 4 - ;,.;, ,-\I. br.-it, lanzottlich, beiderseits

verschiilert. hi* -i'.r,.„ ,|j<. Basis iMMdrrneitsherablaufenJ,

weich, an b.ddrn Fl'ichcn ...'it .mm.m.i ( J ilz der Sternhaare

bedeckt, ganzrandig, mit h-iufiir g.dmg.Tirrn Rande. D'e

Secundarnerven parallel, aufstfi-<-..d, die tertiaren Nerve*

grade, dem Kande parallel, % i.-r.-ki-.- riiedri?e,aberbnat»

Arevlen bildend, in welchen noch feinere Xertillen neb-

artig und mit vieb-n froi.m Endigungen verlaufen.
W

Sori rundlich, in jeder Arerle 3-6, im einer«
gewohnlich 4, an die obere Blatthalfre beschraackt ij

neben dem Blattrande einen his l cM. breiten
ateriie

1 'bei L^i¥'



Wall, auaser dem Gunnung Pantjar, durch den Sammler

Pa-Idan bei Djasinga, westlich von Buitenzorg gefunden

wurde. Sonst ist mir diese ausserst seltene Farnart aus

Java nicht bekannt, P. patelliferum habe ich auf Java

wild nirgendswo— auf meinen zahlreichen Excursionen —
gesehen. Die in Buitenzorg kultivirten Exemplare stani-

men aus Menado.

89. P. accedens Bl. Haufig in den Kaffeeplantagen unter-

halb Slamat.

90. P. Zippelii Bl. Sehr h&ufiger Erdfarn in den unteren

Walde am Slamat.

91. P. triquetrum Bl. Gunnung Bintjana, Slamat in oberen

Walde.

92. P. rupestre Bl. Sehr gewohnlich in der unteren Waldzone.

93. P. iraeoides Poir. Selten in den Kampongs bei Boemi-

djawa, (sehr hauiig am Fuss des Lamongan in Ost-Java).

94. P. heterocarpon Bl. Seltener Erdfarn bei dem Kampong

Kedaivoeng am Slamat.

95. P. superficial Bl. Slamat.

96. P. dipteris Bl. Sehr haufig an den felsigen Bergrucken

am Gunnung Bintjana und Slamat.

97. P. Pteropus Bl. Haufig in den halbtrockenen Wald-

schluchten am Slamat, bis in die Hugelregion hinabsteigend.

98. P. nigrescens Bl. Eine von den gewohnlichen Farnar-

ten in dem Gebiete der Kaffeeplantagen.

99. P. longissimum Bl. Zwischen Grasern bei Moga.

100. P. insigne Bl. Haufig am Slamat.

101. P. phijmatodes L. Ein der gewohnlichsten Epiphgten

in der Hugelregion.

102. P. palmatum Bl. Ein seltener .Ep/%* der mitleren

Waldzone am Slamat.

103. P. persicaefolium Desv. Sehr gewbhnlicher Epiphyt der

hoher liegenden Kampongs.
104. P. subauriculatum (Bl.) Ebenso haufig.

105. P. Heracleum Knzl. Gewohnlicher ^p^Ayf der unteren

Waldzone am Slamat.
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105a. P. pleuridioides M 1.
1

i . I >iese Drynaria tritt im Gegemtz

zu den folgenden Arten nur in hoher liegendenOrtenvor,

besonders in der Zone der KatfVeplantagen. Sehr ge-

wohnlich sudlich von der Linie der Pasanggrahan's,

welche von Mogab'iB Boemi<1j,m>•„ verlauft, nordlich daroi

nur in seltenen Exemplaren.
106. P. rigidulum Sw. Sehr gewohnlich in der Ebew

i

in der Hu^elzone holier noch in den Djatiwaldern bei

Moga rorhanden. i Si 1 lor riesijre .Wster, die Blattfiedera

werd.Ti to Oat-mosram tbgeworfen.
107. T. Li,. ,,h in ,W F.hene.

wonders bei -I'll t'uinltoegebuscheniii

Warn der CaiFeesone hi

l: . - in der mittleren Wald-

m Slamat.

•ii<i flaccida Sw. 8kunat
%

ytotricha < 1

1

in der unteren Waldzone.

,,,-he Baumfarn

fell W^ITI

,nm- Men.?e-
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Ebeno und in der Hiigelzone, besonders aa den Bachu-

fern und in Grebiischen.

122. D. tenuifolia Sw. Sehr gewohnlicher Erdfarn der Weg-
rander und der seilen Abhange der Flusse.

123 D moluccana Bl. Selten an den unteren Waldrande bei

Kedatvoeng.

124. I), epiphylla Bl. Selten am Slamat.

125. D. solida Sw. In der Ebene und der Hiigelzone.

126. D. diviricata Bl. Sehr haufig an den Stammen der Areng-

127. D. elegans Sw. Ebenso.

128. D. dissecta Sw. In Gerolle bei Goetii, an den Kaffee-

banmen haufig.

129. Lindsnya gracilis Bl. Nicht allgemein, doch haufig an

den Farnstammen am Slamat.

130. L. cultrata Sw. Sehr gewohnlicher Erdfarn.

131. L. repens Knze. Ein Epiphyt der unteren Waldzone

am Slamat.

132. L. davallioides Bl. Sehr gewohnlich.

133. Adianthum lunulatum Bwrm. Am den schattigen Kam-

pongswegen, Bachufern etc, in der Hiigelzone haufig.

Lebakshe
1
Kalibakoeng, Moga.

134. A. diaphanwn Bl. Mit der vorigen.

134. A. caudatum L. Mit den vorigen. Alle diese Arten sind

reichlich vorhanden in Westmossun, in Ostmossun ver-

trocknen ihre Blatter, wenigstens an den tieferen Loca-

135. A. hispidulum Sw. Sehr gewohnlich an den Wegen in

den Kaffeeplantagen bei Goetii.

136. A. pulchellum Bl. In der unteren Waldzone am Goenoeng

Bintjana und Slamat.

137. Cheilanthes hirsuta (Desv.) An dem grossen Postwege

bei Boemiajoe.

138. Ch tenuifolia Sw. An den Wegrandern bei Lebaksioe.

139. Hypolepis tenuifolia Bernh. Sehr gewohnlich an der

oberen Grenze der Kaffeeplantagen.



140. H. alpina (Bl.) Hook. An dem kahlen Abhang des Sk
mats, oberhalb der Waldgrenze, selten.

141 Pteris geraniaefolia Kaddi. Diese schone und decorative

keine Farnart, durch mich fruher auf Java nicht ge-

sehen iat sehr haufig an den Kampongswegen der Hi-

gelzone zusammen mit Hemionitis — und Adianthumarten.

142. P. longifolia Linn. Haufig in der Ebene und der Hu-

gelzone.

143. P. ensiformis Burm. Zusammen mit Pt. geraniaefoh

144. P. longipes Don. Selten in der unteren Waldzoneam

Slamat
145. P. excelsa Gaud. In der mittleren WaldzoneamSW

gar nicht selten.

146. P. quadriaurita Ketz. Haufig.
147. P. aquilina L. Haufig in der Zone der Kaffeeplantagen.

148. P. biaurita L Ebenso.
149. P marginata Bory. Zwischen Boemidjawa und Gdh

Quellen in Moga.
150. P. incisa Thnb. Oberhalb der Waldgrenze am schotter-

bedecktem Kegel des Slarnat, an den vom Dampffeucfa-

ten Stellen der Wande, oberhalb des kleines Sandsees

beim Krater.

151. Lomaria elongata Bl. Gewohnlich in der mittleren ^
oberen Waldzone am Slamat.

152. L. vestita Bl. Ebenso.
153. L. glauca Bl. Ebenso.
154. Blechnam orientate L. Von der Ebene bis zur unteren

Waldzone der Gebirge an den sonnigen Bachufern.

155. Ceratopteris thalictroides Brgnt, Sehr haufige P*»*

der Sawahfelder.
156. Onychium auratum Kaulf. An den sonnigen Bachuf^

der Ebene bei Kagok.
157. Aspidium hirsipes Bl. Untere Waldzone bei Goetit-

158. A. immersum Bl. Boemidjawa, Simpar, Moga. ®*>

men Formen mit dichotom zerschlitzten, sterilen V l
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I Smmnm Hi., (Jowfdmlich an der oberen \V ,

zwischen don oiedrigen Strfiuchern.

160. A. amabile Bl. Slamat.

Hi I. A. murronifolium Hi.. Sehr -owohnlichw Erdtarn der

mittleren Waldzone am Slamat.

-tut >im S\v. Es kommen am Slamat mohrere dif-

ferent* Formen vor.

i pMnweMM Bl. ESn ri K<latoomg.

nr.onn Spic. Nicht solren.

1'iT. A. ./,•,//,/„„„„„ /,„.,.. ,,

loh habe g

rieselnden, l>es<-hatteten Frlsw.inden oherhalh dor warrnon

4. setigenm (Bl.) tfyo,

Nepkrodtum ptmvidn iRetz.) Ein

Erdfarnen, in dem aa Farnen am
des Hihrellandes. Ueberall an den

biisch bedeckten Hiigeln vorhanden

X. uro/,In,llum iWau.i Zusammon

N. molle Desv. Goetii.

N. pilosiusculum Zipp. Diese sonst seltene Art iet am

Slamat haufig anzutreffen.



180. N. trtmcatum (Gaiim. Hftofig.

181. .V. pennigerum (Bl.». Sdton.

182. N. sagittaefolium (Bl.). BdtWL
183. N. callosum (Bl.). Eiiflg,

184. iV. /«mr (Bl.). Haufig. Di<> zuletzt erwahnten Aria,

bilden am Slamat. wie an anderen Vulkanen Java's, eine

eigenthumliche Genossenschaft der Pflanzen in der on-

teren Waldzone.

185. Pleocnemin Leuzeana Pkesl. Gew.'.hnlich in der Hugel-

zone zwischen Kalibakoeng und Djatinegoro.

melanocaulon (Bl.). Goenoeng KlanUm,M
187. 5. pachyphylla (Kn/ki. Shnnat.

188. 5 MWfa fBL ,. fffatMOi

Qftch den ai SponiblenLi#

;„ti,ruioin WestJ****
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sifolium zusammen am Fuss des Goenoeng Lamongan in

Q&Java.

201. A. vulcanicum Bl. Sehr gewohnliche Waldart.

202. A. obscuruni Bl, An schattigen Waldstellen, besonders

haufig in den Schluchten.

203. A. resectum Smith. Haufig. Diese Art sieht der vorigen

ahnlich, besonders an trookenen Herbariumexemplaren.

In der Natur lassen sich die beiden nicht verwechseln.

204. A. tenerum Porst. Sehr haufig.

205. A. paradoxum Bl. Goetii, an feuchten Abhangen der

Schlucht.

206. A. macrophyllum Swartz. In den trockenen Gebiischen

und Walde zwischen Lebaksioe und Djatinegoro ge-

wohnlich zusammen mit Nephrodium pteroides.

207. A. acutiusculum Bl. Ein gewohniioher Erdfarn am

Slamat.

208. A. caudatum Forst. Sehr gewohnlicher Epiphyt.

209. A. furcatum Tilnb. Eine alpine Art, die jedoch am

Slamat tiefer, als am Gedeh herabsteigt.

210. A. cuneatum Lam. An den Kaffeebaumen bei Goetii

uuu tveaawoeng.

211. A. laserpitiifolium Lam. Ein grosser und gewohnlicher

Epiphyt der unteren Waldzone.

212. A. subserratum Blcme. Am Slamat selten.

? (Bl.) Seltener Erdfarn der unteren Wald-

A. pusillum Blume. Diese Art wurde vorher in West-

Java durch mich nicht aufgefunden. Zwischen 300 —
1000 Meter ist sie an dem Plateau nordlich vom Sla-

mat uberall, in grosser Zahl der Exemplare, besonders

in der Nahe der Bache, an feuchten Stellen vorhan-

A. pallidum Bl. Gewohnliche Waldart am Slamat.

A. sylvaticum (Sw). Lebaksioe.

A. speciosum (Bl.) Selten im Walde am Slamat.

A. lasiopteris (Kuze). Haufig.
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219. A. latifolium Don. Ooetii.

220. A. polypodioides (Bl.) Kalibakoeng, Simpar, Moga.

221. A. decussatum Sw. Sehr gewohnlich, besonders an schat-

tigen Stellen zwischen Kaffeeplantagen.

222. A. esculentum Presl. Slavi, Lebaksioe, Djatinegoro.

223. Allantodia javanica Blume. Sehr gewohnlich an der

unteren Waldgrenze am Slamat, an feuchten Stellen.

224. Salvinia natans Hoffm. Gewohnliche Sawahpflanze.

225. Azolla pinnata R. Br. Ebenso.

226. Marsilea minuta L. Ebenso.

227. Equisetum debile Roxb. Diese Art habe ich in West-

Java angetroffen immer in der unteren Waldregion,?ie

auch im Hiigellande. Am Slamat dagegen tritt rie in

unzahligen Exemplaren zwischen den hohen Graaern,

an den sonnigen Stellen an der oberen Waldgrenze auf.

228. Lijcoportium stratum Tiinb. Selten am Slamat.

229. L. ovrinatum Desv. Nicht selten in den Djatiwaldem

und Gebiischen der Hiigelzone, besondera an den Fluas-

ufern, von bohen Bauraen hom'bhangend.
230. L. squamosum Forst. I-ine -ewdhnliche Art der on*

ren Waldzone. In der Kbene haufig angepftanzt it

Zierpflanze, doch gewohnlich bald absterbend.

231. L. filiforme Roxb. Selten. lioenndjawa, Simpar.

232. L. Phlegmaria L. Selten. BoemUjawa, Kalibakoeng-

233. L. pinifolium Bl. Die gewfdmlichste, epiphyte £f
podium-A.vt am Slamat.

234. L. cernuum L. Haufig.
235. L. curvatum Sw. An der oberen Waldgrenze, beaonde*

aber oberbalb deraelben. an der unteren Halfte derkah-

len Spitze des Slamat, wie auch an den Wanden obef

halb der Zandzee.
236. L. divaricatum Wall. Ooetii.
237. Psilotum flaccidam L. Djedjek. Da durch ein ZufrJ

in meiner Farnrlora von H>i;t f>,r,»r<), die Dyagnoaen nm

Localitataangaben uber P.i/ntnm nioht abgedruckt
**

den, so will id, hier rpr.i tlzun ,^weise erwahnen,^
8
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Ps. flaccidum an mebreren Stellen, in den Dorfern bei

Buitenzorg, als Epiphyt wachst, Ps. triquetrum dagegen,

besonders am Fuss alter Baume und Palmen bei Bui-

tenzorg. Ausserdem wachst es in enormer Menge am
Fuss des Goenoeng Goentoer, zwischen dein Gerolle

und steigt bis an die Spitze des Vulkans, wo auf dem
warmen Bodem, zwischen Steinen, zahlreiche, frukti-

ficirende, aber kleine Exemplare vorkommen.

TAFEL-ERKLARUNG.

I

Fig. 1. Ophioglossum moluccanum F. genuina.

Fig. 2, 3. Ophioglossum moluccanum F. pumila.

Fig. 4. 0. moluccanum F. lanceolata.

Fig. 5. 0. moluccanum F. inconspicua.

Taf. II
(

Fig. 6. Trichomanes Asnykii Rac.

I

Fig. 7. Hymenophyllum Treubii Rac.



OPMERKINGEN NAAR AANLEIDIM

VAN

Dr. J. H. F. Kohlbrugge's

Rapport betreffende een Geneeskundig-Topographisch en toor-

bereidend Climatologisch Onderzoek van de

HOOGVLAKTE VAN HET JANG-GEBERGTE

en diens Verslagen betreffende de Resultaten der

Meteorologische Waarnemingen op het Jang-gebebgte

EN DE

Meteorologische Waarnemingen te Tosari,

opgenomen in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-I*®

deel LVII, vierde aflevering en deel LVIII, vierde aflevering (1898)

De bovengenoemde verhandelingen, geschreven door den arte,

Dr. J. H. F. Kohlbrugge te Tosari, die gedurendeeenruim

zesjarig yerbhjf in Indie, bijna uiteluitend aan het gezondheids-

etablissement te Tosari doorgebracht, in zijne vnje uren *»

studie heeft gemaakt van het hoogklimaat aldaar, en in

en andere wetenschappelijke Tijdschriften me^edeeling A* T

zijne eryaring betreffende de Tropiache Climatologie van

Hooggebergte, hebben mij aanleiding gegeven tot bet bestnj^

™n zijne waarnemingen, gevolgtrekkingen en theorien,

waar zrj betrekking hebben op het door mij ontworpenen

de Regeering van Nederlandsch-Indie aangeboden pla» °
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de hoogvlakte van het Jaw^-gebergte in Oost-Java een sana-

torium op te richten en dit hoogland verder te exploiteeren,

voornamelijk ten behoeve van de in Indii gevestigde Euro-

peanen, omdat ik vermeen dat de bewijsredenen door Dr.

Koiilbrugge daarin aangevoerd niet juist zijn.

De resultaten waartoe de scherpzinniije schrjJYef koml na

een zevendaagsch verblijf op het J«n</-plateau in >i

We8tmoesson, dus in den o/igunstigsten tijd van het jam. Ml

die van de aanteekeningen der zelfregistreerende thernm- bb

hygrometers, zijn in dit Tijdschritt aetogelegd rolgeni 880

aan de Regeering van Nederlandsrh -ln<H<" aantjobodon Rapport.

Later verschenen mede van zjjno hand een opste) over h.-r

Jan^r-gebergte, luidende: „Geographische Beschrijving van het

Jan^-gebergte" en geplaatst in het Tijdschrift van het Koninklijk

Aardnjkakundig Genootschap, Tweede Serie, decl XIV N 6

(1897), en daarna „De Resultaten der Meteorologischf Wa*T>

nemingen op het Jany-gebergte" gevolgd door een verhande-

ling over de Meteorologische Waarnemingen te Tosaru beiden

in deel LVIII, vierde aflevering (1898) van bovengemeld

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie opgenomen.

De Geographische Beschnjving van het Jan^-gebergte, waar-

in de heer Kohlbrugge zijn theorien mededeelt, zelfs in strijd

met de conclusion waartoe de hoofdingenieur Dr. K. D. M.

Verbeek komt, kan ik hier buiten bespreking laten. 1) om

mi] te wijden aan de studie van zijne verhandelingen over en

gevolgtrekkingeu betreffende de climatologie van het Jang'

gebergte en van Tosari, welke gedeeltelijk steunen op de door

hem verrichte waarnemingen, gedeeltelijk opgebouwd zijn uit

redeneering.

Hoewel leek zijnde in tropische climatologie van her hoog-

gebergte, zal ik trachten enkele vergissingen of onjuistheden

en verkeerde conclusion van den geachten schnjver aan te

toonen, niettegenstaande hij bij het begin van zijn „Rapport"
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mededeelt dat arabtenaren vaD Binnenland8ch-Bestuur,0fficieren

en anderen die geen climatologische studien gemaakt hebben,

wellicht door het lezen zijner beschouwingen beter dan vwe-

ger zullen slagen. Slechts de voornaamste, meest in 't oog

loopende onjuistheden en mistastingen zullen hier worden?an-

gestipt, om niet telkens in herhalingen te vervallen en van

de beperkte ruimte in dit tijdschrift geen misbruik temaken.

Op bladzijde 310 laatste alinea (zie deel LVII, vierde afle-

vering) beweert de heer Kohlbrugge dat de Argopoerow

de oniringende werkzaam gebleven vulkanen verschilt, omdat

bij de eerste de alluviale bodem direct op het trachiet gesteen-

te rust, door welks verweering hij ontstaan is.

Veder betoogt hi] dat de Groote aloen-aloen-vhkte geen

krater kan geweest zijn, omdat hij daar op een diepte m
1.60 M. steenkolen vond.

Die ontdekking kwam begnjpelijkerwijs der commissie van

onderzoek 1) zoo gewichtig voor, dat zij alle moeite deed on

het feit mede te constateeren. Het is begnjpeljjk dat, ingev

zulks waar was, mijne plannen om het hoogland te explc*

teeren, ten zeerste door de vondst van het „zwarte goa

bevorderd werden en de kans van slagen vergroot zou ty-

Niettegenstaande al hare nasporingen kon de comm
^

echter geen spoor van steenkolen op dezen vulkaan-top

speuren en bleek het dat in de door den heer KoHLBRU

J) Deze door de Regeering benoemde Commissie bestaai
^

P. A. Platteeuw dirigeerend Officier van Gezondheid der
*' r"J2

J. Groneman, rustend Geneesheer en den ondergeteekende, »

in het begin van October 1897 naar h.-t h --I mdfi.^'1 1,

••-

• ^
op de Groote aloen-aloen-vl&kte, van af 6 tot 15 October. <

bevinding heeft zij een uitvoerig rapport uan de Regeermg
«J ^

if! hoogland d.-i <!• '^ iwonVille
sL-entrf

; gunshg luidt <
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your do jiiuorshut gegraven kuil. hetzij houtskool ai'kornrtiir

van de Minis tientallen jaren aamjelegde vuren dor Inlands-he

jagers, hetzij eenige donkere steenen, zooali die in de nebij-

gelejjeu I. roii van de Drloriniinfr'w'wr voorkomen, irevonden

warm. Dezeltde kuil toon lift do commissi*' wttlcr npoiifu,

vond er eenige steenen in, en breidde liaar oil tot

1 M. diameter en rnim 2 M. diepte Bonder Moig •

flteenkool aan to treffen. Ook de ondervraagde geleidera van

De conimissie daarentegen heelt geoonstateenl del de

van de Groote aloen-aloeti-vlakte waarin zij verseheido

len liet graven, een zelfs van 5 M. diepte midden

plateau, zoo goed als uitsluitend bestaat nit rertrew

kanische asch en een weinig steengruis, overal doorbo<

dendrieten of door het doorsjjpelend regonwator uitire

kanaaltjes, die van een groote

en dat deze bodem slechts aan de opperw.i

een 4 5, op enkele plekken lOcM.dnn
nog plantenrestes voorkomen. Ook bevund zij dat Oj

diepte nog geen spoor van grondwater t-

na twee frissche regenbuien die tfjdeni b H

het plateau vielen, bleef hot water nerg

binnen enkele minuten in den bodem m
heelt de met de verwisseling der diagrammen van (

I'fgistreerende instrumenten belasto Javaan _•>

mousson van 1897 op 1898 deze put herhaaldelijk npgei

geen spoor van water vond hij er in. De bewerins f

Kohlbrugge. dat de bodem van het plateau het regc

slechts weinig dooriaat, is dus onjuist.
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Eveneena is het minder juiet dat die bodem zoo vruchtfaoar

zou zijn, want het plateau, ja bijna alle hellingen en toppes

boven ± 7000' zijn thans bijna uitaluitend begroeid met het

droge, serehachtige maar fijnere pollengras {festuca nubigm

Jungh.), een bewijs van de mindere vruchtbaarheid en van de

groote droogte van het hoogland tengevolge van de sedert

Jfnghuhns tocht door de Madoereesche jagers jaarlijks aan-

gestoken branden, waardoor successievelijk alle bosschen en

houtgewas van het hoogland verdwenen, het klimaat droger

werd, en het droge bittere pollengras (de herten en paarden

lusten het niet) de plaats van sappiger soorten innam.

Juxghuhn en Zollinger toch troffen in 1851 en 1852deze

grassoort toen slechts schaara aan, terwijl zij nu alle andere

soorten op de van houtgewas ontblootte terreinen veron-

gen heeft.

Doordien echter de heer Kohlbrlgge in den Westmousson

het plateau bezocht, vermeende hij wellicht dat het gras sap-

pig was.

Van bladzijde 313 tot bladzijde 321 behandelt de heer

Kohlbrugge de Temperatwir van het plateau en komt n»

uitvoerige beschouwingen tot de eonclusie dat de gemiddelde

temperatuur 15" 3 C. is.

Mijne observatien trekt de schnjver vervolgens in twjjH

hetgeen juist gezien is. In Nederland had ik raijn
aantee-

keningen omtrent vroeger door mij gedane enkele waarne-

mingen niet bij me, zoodat het opstel uit herinneringen ^
10 jaren her geschreven werd en ik op mijn geheugen moe*

afgaan dat me blijkbaar heeft doen mistasten.

De zon verscheen in October om 6*/* uur des ochtends «»

aehter den Gilap-top, zooals de commissie eonstateerde;
n

omringend gebergte belet du« de ochtendzon niet om
j

Groote aloen-aloen-vlakte te verwarmen (bladzijde 315).

In de noot onder aan bladzijde 316 gist de heer P'
brugge „dat door de jwarmte-uitstraling dezer groote vl^

en door het atagneeren der koude lucht tusschen de ora

gende bergen de vlakte te koud was (en is) voor de ont



— 259 —

keling der boomen, terwijl zij zich op de veel h<

le<?ene hellingen van Smeroe en ArgopoM* wel ontwikkelen

Zonder kaart naast zich te hebben, zou men allicht daaruit

ten onrechte afleiden dat de Groofr aln>'n-<iln<>n-\h\kte nan alle

zijden door bergen ingesloten is, of in een soort ketel list.

Zulks is echter het geval niet ; slechts langs de We-r- . n

Zuidzijden ligt zij beschut; aan hare Oostzjjde ligt bet diepe,

ruime Deloewangdal, dat aan diens Oostzijde door den niim

2000 voet hoogeren Krintjing begrensd wordt, velkc berg"

wand in een boog aansluit aan den luidelfjken bergwftnd met

den Gilap als top, en, hoewel zij ruim 5 kilometer er van

daan staat, het plateau tevens beschut voor den f'ellen Zuid-

Oosten wind. Aan de Noordzijde rijst het terrein Baa* ten

honderdtal voeten en ligt overigens de vlakte aan die zjjde

open; eerst op 2 1
/ 2 kilometer afstand ligt de op zich lelfetaaiide

top Djambangan.

In het Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Ge-

nootschap heb ik de reden aangegeven die m. i. er toe geleid

heeft, dat de Groote aloen-aloen-vlakte vnj van boomen is.

In 't kort komt zij hierop neer, dat voor de komst van

Jun-uhuiin en Zollinger kudden van duizenden herten deze

schoone vlakte bewoonden en alle opschietende boompjes ver-

trapten, terwijl de oude casuarinen successievehjk omvielen.

In 1881 vond ik nog resten van enkele omgevallene, halt

verbrande boomen op het plateau, zooals er nu nog langs diens

rand enkele tjomoro's staan. Xa 1851 hebben de jaarlijksche

branden der Madoereesche jagere het verwoestingswerk voort-

gezet. Ware Kohlbrugge's gissing juist en niet geheel nit

de lucht gegrepen, dan zouden op de ten Noorden van de

Groote ahen-aloen gelegene, zacht oploopende vlakte en op de

Aloen-aloen Mteem evenmin casuarinen moeten groeien
:
daar

stonden ze wel en staan er nu nog verscheidene exemplaren,

niettegenstaande honderden er van in een tijdsverloop van 18

jaren, dat ik de hoogvlakte ken, door het vuur der jagers

verteerd zijn.
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De heer Kohlbrugge, die sleehts 7 dagen op het plateau

doorbracht kon zulks niet weten, omdat hij de streek niet keat

Op bladzijde 317 verklaart de heer Kohlbrugge dai het

klimaat den naam „zacht" niet verdient, omdat de ochtend-

en middag-temperaturen groote verschillen aanwijzen, dus

groote Bchommelingen.

Toegevende dat er schomraelingen voorkomen, wier oor-

zaken ik straks zal aantoonen, bhjf ik by mijnebeweriDg-eii

de overige leden der commissie van opname beamen dit to

voile — dat het klimaat van het plateau toch zacht genoeoul

kan worden, omdat die felle, koude, vaak gure wind, waardooi

het verblijf op andere hooggelegen oorden, o. a. te losarh

dikwijls zoo onaangenaam is 1), er geheel gemist wordt.

Juist deze hinderhjke wind is de groote factor; wareniJ«P

het plateau ook hevig, dan had de heer Kohlbrugge geljjfc

In Europa noemt men ook in den herfst of winter den

fellen wind guur, maar daarentegen het weder zacht en «*

genaam, indien er weinig of geen wind is, zelfs alvriest

i) In den 26^ Jaargang Nos. 7-12, van het Indisch MiIita
^^"

uitgebrachte Verslag "^iiUi,-,!- nl ,.n de Commissie, b«staande^
Hoofd-Officier en den Direeteur van het Magnetisch en Meteor^

Observatorium te Weltevreden, Dr. J. P. van deb Stok, welke

^ voor

was voor het instellen van een onderzoek naar de geschitt ^
eene eventueele legering van troepen van Bando

andere plaatsen in de Preanger-Regentschappen. Op bladzijde ^
dat Tijdschrift, staat in dat Verslag onder het hoofd „Wina

„Ofschoon in het algemeen luchtverphiatsing en verm
^

voordeelige klimaatsorastandigheden gerekend mogen worden
^ ^^

te GTO( geene miasmata me, zieh 5chijn, »"£<*%,*+
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r K<iiiu:ur<;»;K vindt de temperatuur <

aanireiiamer dan van hot ./////-/-plateau, omdat hot or niet zoo

kond is. [eder sal begrgpra dat dit een peraoonlgke optfttting

is: ik daarontegen hob hot plateau aangewozen, o. ni. ook, omdat

hot booger ligt en hot er dus nop; kouder maar niet jruurder,

vooloer minder guur is dan te To$ari; bet ondeneheid tus-

schen het warme zeor roehtige laa^land en hot dro

-te is op hot plateau no^ irrootor, on voor volen ll

dit gewenscht. De koele, doorgaans koii I

plateau, zijn m. i. ceil voordeel : men krij-t er no-

te Tosari hot gevoel over zieh eon IIol

toch zeer zachten wintornaoht. door to bfengen.

Professor Hanx schrjjft in hot 2' doel van den in 1807 Ttf-

schenen 2en druk van zijn „Handbueh der Klimaieleg

bladzijde 13 het volgende:

*Obgleich die Jahresminima der Temperatur U
ten in den Tropen kaum unter 20" and u den m
unter 15° hinabgehen, friert man doch in diesen Q
kaum weniger als in viel kaltere Klimaten."

„Die gleiche Temperaturschwankung had dernnach eine selir

verschiedene physiologische Wirkung, je nach der Gewohnung

des Korpers an eine hohere oder niederigere Mittelstemperarur.

Hohe mittlere Wiirme, verbunden mit grosser Feuehtigkeit. macht

schon geringe Temperaturschwankungen sehr emprindlicht.

In trockenen Klimaten dagegen vertrairt der Organism

"Warmeschwankungen ohne schadliche Wirkung."

De vochtigheidstoestand der lucht wordt betproken op Idad-

zjjden 321 tot 324. Volgens Dr. CoHLBEUOei MM zij in do

eerste plaats afhankehjk zijn van de besvolking.

Indien het plateau boven de wolkenzone lag (aid U

Kohlbrugge) zou het een bij uitstek droog klimaat bezitten,

waar de relatieve vochtigheid zoo gering is, dat alles berst en

springt, lag het er in dan is een hooge en zeer wisselende

1> Handbueh der Klimatologie von Julius Hasn. Stuttgart. Veriag

v"n J. Engelhorn, 1897.



Tochtigheid te rerwachten, die klimt of diialt met de komende

of verdwijnende wolken; grootr \nrs.-hillen volgen elkaar dan

up. Volgeiu Dr. Kohlbrugoe bleek het hem spoedig, dat bat

Jang-p\&temi aan de laatatc wn.ndrrstelling beantwoordde,dos

geheel in de apheer der wolkeo la^ en daarin du8 met Tom

overeenstemde. I).- middrnwi'i,' tutw-hen beide uitersten iajuist

voor het plateau van toepaasing, hoewel Dr. KoHLBBUGfflfj

vermoedeljjk toen niet heeft opgemerkt, umdat zijn onderaoek

in het midden van den Weatmousson plaut^ vond en zijn

bevinding toen natuurlijkerwijze minder gunatig moest zijn.

taande dat, conatateerd.- ZEd. dat de ochtendtoen

een onbewolkten hemel begon (?an 7 dagen 5),

wolkeo langzaam kwamec

lie wrolken /ichtbaar verd,

jel 1 bedekten om tegen

K>nden meestalea

Vtttgllgkf men dozen w6entoe*tn»d btj dien wdkegewocfl-

lijk in Middi k ::, de laaglancten *|
waargenomen, dun blykl .

, „ll,;i Westtnow

, n vocbtig^
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den regenval afhangt, wil de heer Kohlbrugge bewijzen door

de vergelijking van Tosari met Soekaboemi, wier gemiddelde

vochtigheid 80 zou zijn, terwijl de hoeveelheid regen te Soe-

kaboemi 4326 en te Tosari slechts 1900 m.M. zou zijn (blad-

zijde 323). De regenval Tan Soekaboemi is evenwel slechts

3369 mM. volgens den Regeeringsalmanak van 1899 berekend

over vijf of meer jaren. Het hooge cijfer van 4326 toont den

regenval over 16 maanden (Februari 1891 t/m Mei 1892.

Ind. Militair Tijdschrift) aan, terwijl het jaargemiddelde van

Tosari 1812 mM. aanwijst. Zoodoende krijgt men eene geheel

andere verhouding dan de heer Kohlbrqgge aantoont; zijne

cijfers zijn dus niet juist.

Bovendien heeft Soekaboemi vermoedelijk eveneens een poreu-

zen, weinig grondwater bevattenden bodem, staat immers voor

West-Java als vnj droog bekend. Volgens Dr. van der Stok

is de grootere regenval te Soekaboemi niet te wijten aan het

voorkomen van meer regendagen, maar voornamehjk aan zwaar-

dere buien. 1)

Bovendien laat de heer Kohlbrugge de temperatuur van

beide plaatsen geheel buiten rekening hetgeen owjuist is; neemt

men deze in aanmerking, dan blijkt het dat de absolute voch-

tigheid van Soekaboemi bijna dubbel zoo groot is als die van

Tosari. Men moet alle factoren in aanmerking nemen om de

vochtigheid eener streek te beoordeelen en niet uitsluitend

de bewolking.

Hetgeen omtrent den regenval wordt opgemerkt zullen we

laten rusten tot straks, wanneer de meteorologische waarne-

mingen van Jaw^-plateau en Tosari behandeld worden.

Tegenover de bewering van Dr. Kolhbrugge dat de bron-

nen van het hoogland geen wellen kunnen zijn, die uit het

binnenste der aarde opkomen, stel ik de mijne dat dit vermoe-

delijk wel het geval is. Uit de door den Militairen Apotheker

der 1« klasse, de heer H. van Os, op verzoek der opnemiDgs-

commissie gedane analysen van het wate bronnen,

1) Indiseh Militair Tijdschrift. 26e Jaargang Nos. 7-12. bladzijde
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waarvan <!»• uiternt«'ii up iindcrlii _•

bij een hoogteverschil van ± 25oo ur«'lc^ i
ri zijn, bleek dat

•lit water nagenoeg dezelfde chemischi bestanddeelei bevat,

zoodat her zeer good mogelijk is dal deze broonen aan eea-

bekken in den berg liun water ontleenen. Ook

omdat zij hei staDte hoeveelheid

eren kom ik tot deze gevolgtrekking.

worden op de bladzijden 325 en 326 besproken

en daaraan weder een theoric vaatgeknoopt, die met denwer-

- onjuist moet lijn.

Bet tr<.t den heer Kohlbkuu 'lit de wolken byBS uitslni-

tend door I el

,..,. terwijl de Xoordelgke

nivijnon bjjoa

trekt l.ij de conclude dal ook on

wezee. Verdi

ii..fti«'tuinen Q>

D
namiddag

evenal* d-
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waterdamp loslaten en water verliezen, zooals Dr. Kohlbrugge
zelf op bladzijde 447 in zijn pleidooi voor Tosari als derde

oorzaak van droogte aanhaalt, maar m. i. minder bekend, dat

zij, nadat zij de bosschen gepasseerd zijn, dientengevolge meer

vocht zouden medebrengen in de hooger gelegen, van bosch

ontbloote streken, zooalg men uit zijne opmerking zou moeten

opraaken.

Hoe de heer Kohlbrugge komt aan de bewering dat het

dal van Lawang immens vochtig 1) is, is me een raadsel;

Lawang toch staat onder de lagere bergklimaten van Java als

droog bekend. Wordt misschien Malang bedoeld?

Aangaande den wind deelt de heer Kohlbrugge ten on-

rechte mede dat de nachtelijke koude wind eenigen tijd op de

omsloten plateau's bhjft hangen; wind is immers lucht in be-

weging; bhjft ze hangen, d i. rusten, dan is er geen wind

meer. Integendeel ruischt 's nachts een zacht windje dat van

de Westelijke toppen neerdaalt en duidehjk waargenomen kan

De beoordeeling der ziekten en die van den invloed van het

klimaat daarop, aan deskundigen overlatende, wensch ik hier

aleehts mede te deelen dat Dr. Kohlbrugge tot geheel andere

conclusion komt als de heeren Drs. Platteeuw en Gronemax,

de beide medische leden der later gevormde commissie, wel-

ke heeren het klimaat van het hoogland ten zeerste aanbeve-

len voor de genezing van de meeste tropische ziektevormen en

niet minder van longziekten in zeker stadium verkeerende.

In strijd met 's heeren Kohlbrugge beweren op bladzijde

330, dat de stofbestanddeelen der lucht die uitdrogend werken

niet op het Ja«<r/-plateau zouden voorkomen, is het feit dat

Dr. Platteeuw IvH stofbestanddeelen in de lucht heeft waar-

genomen (0.75 a 0.8 gram per M3
),

bestaande uit fijnere

kooldeeltjes en asch als een gevolg van de menigvuldige bran-

den der gewassen en de stof die door den wind van den

onbedekten bodem in de lucht wordt opgenomen.

Niettegenstaande de heer Kohlbrugge in den vollen West-

~Trik~^siv,vr.
LIX l*k



mousson zieh op lx-t plateau beyond, sraolt bet zout niet na

zcs dagen; ook de sigaren werden weinig vochtig; en zulfa

had plaats in een ellendige hut /under bevloering, in een

lage temperatuur, onder onistandigheden die zich veel on-

gunstiger voordoen dan te Tosari 1 ).

Desniettemin blijft do beer Koiu.nkn.eK bjj zijn bewcrioj

dat de weinig poreuze bodem geen water opalorpt en tooit

daardoor hoe onvolledig en oppervlakkig hij zijn onderzoek,

piint lietreffeiide, insrolde, waar hij den bodem

plateau voor vruchtbarcn vetten kleigrond aanzag

.t me( een zeer dun humus-

leelde omtrent de bibberin?

een [nlandsch lloofd werd gekweld, is een bewj>

inder Hoofd «*

t,
|„.geIeiJen:
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ontkent Dr. Kohlbrugge de mogelijkheid niet dat men op

den Jang evenals in de koffietuinen beneden Tosari malaria

in den Oostmousson zou kunnen opdoen, en als voorbeeld

wordt de hoogvlakte van Karman (Perzie) aangehaald, waar

de malaria zeer kwaadaardig is.

Tegenover deze verdachtmaking stel ik de ondervinding die

heeft aangetoond dat op het Jan#-plateau nooit malaria is

voorgekomen, noch bij de jagers die dagelijks het hoogland

bezoeken, noch tijdens mijne herhaalde tochten er heen, noch

tijdens het onderzoek der commissie, toen zelfs een drietal

koeli's eenige dagen achtereen bezig waren de 5 M. diepe put

te graven, steeds in den grond werkten en geen oogenblik

ziek werden. Ook de Inlanders die op het lage, eenigszins

vochtige terrein bij de bron overnachtten, kregen geen koorts,

en ook is het bij de bevolking niet bekend dat ooit boven koorts

werd opgedaan.

Tegenover die eene hoogvlakte van Karman, die vellicht

moerassen of andere koortsverwekkende factoren bezit 1 |,
kun-

nen zeker wel tientallen andere in de tropische en sub-tropi-

sche landen gesteld worden, die als gezondheidsoord gebezigd

worden en waar malaria niet voorkomt.

De conclusie die Dr. Kohlbrugge aan het slot van zijn

opstel uit de door hem gedane waarnemingen trekt, komt

hierop neer, dat hij het Jco?#-plateau als gezondheidsoord in

het hooggebergte ten achter stelt bij Tosari, en de groote

voorrechten verbonden aan horizontale terreinen niet hoog achat.

Hij wenschte met het oog op zijne plannen, dat de Kegee-

ring voor de gezondheid harer ambtenaren en van het publiek,

liever een groot aantal kleinere sanatoria dan een groot steunde

en maakt van de gelegenheid gebruik Haar er op te wijzen

tot e n Oost-Java klimaten gevondm worden waar buikljjder*

snel, wellicht sneller dan in Europa kunnen genezen.

De heer Kohlbrugge scheen, toen hij zijn rapport schreef,

van plan te zijn zelf, nabij Tosari, op het zoogenaamde „kar-

~irOdThet D/^-plateau is voor een deel een moeras, en toch leeft



renplateati" een etablissement op

voor de verpleging van Gouvern

militairen, en vroeg later werkelijk der Regeering om met

hem eene overeenkomst daartoe te sluiten. In het laatstra

1898 werd evenwel zijn verzoek door de Regeering afgeweza

Een ./aw^-aanatorium zou dua in stnjd zijn met ^yw« belangen.

Ten opzichtc van zijn meening dat de Kegeering beter deed

om, in plaata van een groot Sanatorium een groot aantal klei-

nere te steunen, wenseh ik in het midden te brengen dat,

indien de behandeling en verpleging der ljjdera op den voor-

grond ataat, het omgekeerde volgena de eerste begrippen van

economie waar is. Hen groote inrichting toch zal op veel

rnimere, betere leeat geachoeid kunnen worden, zal veel meer

comfort kunnen verechaffen, meer teo U-hoeve van de aflei-

jerief vandeljjto

knnneo doen, dan k i
ten, die slecbts voor

enkele weinige lijdei ..m moetenbestaai

le meette partioaliere gezondheidaetabliww**

in IndU lijden en gaauaanheteo«

er /i-'li Da eenige dagen erg vervele-

invloedopdes*
1

ligmog#w
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meter gecontroleerd moesten worden en met een regenmeter.

De heer Kohlbrugge begint dadehjk den lezer er op voor te

bereiden dat die waarnemingen niet voldoende zijn om een

kiimaat in alle opzichten te leeren kennen; hij zal dua door ver-

gehjking met Tomri nog andere factoren bij benadering kunnen

schatten en zal daar dan ook een ruim gebruik van maken.

De controle op de instrumenten was zeer onvolledig, zooals

Dr. Kohlbrugge toegeeft, maar dit wederom tracht te ver-

goehjken door te beweren dat men niet veel aan de instru-

menten moeht komen, daar ze zeer gelijkmatig werkten.

Een wel is waar intelligente Javaan verrichtte de waarne-

mingen, maar hij werd geleid door, en stond onder de bevelen

van Dr. Kohlbrugge.

De papieren strooken (diagrammen) aangevende de wekelijk-

sche waarnemingen der beide zelfregistreerende instrumenten

zond de Javaan hem toe en Dr. Kohlbrugge berekende zon-

der eenige controle zijne staten er uit. Deswege, en ook om-

dat de commissie bij het door haar ingestelde onderzoek fouten

constateerde, ik bij het nagaan der staten mede fouten aantrof —
zooals straks zal worden aangetoond — , verder, omdat me reeds

bij kennismaking met Dr. Kolhbrugge en uit later gevoerde

correspondences met ZEd., kort voor dat hij zijne opdracht

uitvoerde, bleek dat hij een fel tegen'stander mijner plannen

was, weshalve ik hem voorstelde mij de diagrammen t.g.t. toe

te zenden of ze anders aan een geheel onpartijdigen, een des-

kundige, namelijk den Directeur van het Meteorologisch-Ob-

aervatorium te Weltevredeu af te dragen hetgeen door Dr.

Kohlbrugge geweigerd werd, daarom verdienen de waarne-

mingen en de daaruit getrokken staten m.i. geen voldoend

vertrouwen om uit een wetenschappehjk oogpunt beschouwd,

met vrucht juiste conclusies er uit te kunnen trekken omtrent

het kiimaat van het Jcm^-plateau.

Bij de verdere behaudeling zullen wij evenwel zien dat deze

gegevens, niettegenstaande zij den toestand nadeeliger schetsen

dan de werkeiijkheid aantoont, toch de voortreffehjkheid van

het Jan<7-plateau in vele gevallen zullen bewijzen.
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Bij de beschnjving van de „Temperatuur" (bladzijden 368

tot 372) vindt de heer Kohlbrugge het jammer dat hem op-

gedragen was de instrumenten op 1,5 M. hoogte op te stellen,

waardoor zij aan de directe uitstraling en de afkoelende ver-

damping van de grasvlakte van het plateau onttrokken werden,

juist omdat die grasvlakte een der oorzaken is waarom het

hoogland door hem wordt afgekeurd. Begnjpelijk is het toch

dat deze grasweelde bij de exploitatie van het plateau van

zelf verdwijnen zal.

Dat de vier jagers door den invloed der nachtelijke koude

op de hoogvlakte gestorven zouden zijn, zooals de heer Kohl-

brugge beweert, is onjuist. Het ongeluk had in Februari

1897 plaats, on ge veer 14 dagen nadat de heer Kohlbrugge
het plateau bezocht had, dus feitehjk in den warmsten tijd

van het jaar. De menschen zijn niet door de vorst veronge-

lukt zooals men uit zijn zin zou opmaken. Zij zijn in een

zwaren storm gepaard met aanhoudenden regen naar boven

gegaan; onderweg kwam het onweder opzetten en vermoeid

van het klimmen op den 15 kilometer langen gladden bergrug

die naar de hoogvlakte leidt, verkleumd van den storm, den

regen en de koude, zijn zij ten laatste op de Kleine aJoett-

aloen benoorden den Djambangan neergezegen en konden niet

verder. Eenige hunner zijn nog doorgegaan tot de jagershut

aan den voet van den SemA-oe-top, hebben er vuur kunnen

aanmaken en hebben er overnacht.

Volgens den met de behandeling der instrumenten belasten

Javaan die zich juist den volgenden morgen van Baderan naar

boven begaf, drie der hjken op de Aloen-aloen Tegalan (het

begin van de Kleine aloen-aloen) vond liggen en ze onderzocht

heeft, scheen het alsof hunne huid hier en daar verzengd was;

daaruit moet men opmaken dat zij alien door een bliksem-

straal getroffen werden en op die wijze aan hun eind gekomen
Z1jn. Toen hij dien namiddag van de Groote aloen-aloen te-

rugkeerde, na de diagraramen verwisseld te hebben, waren de

hjken reeds weggehaald. In de dessa ging het praatje rond

dat de verongelukten vroeger zonden begaan en daarom het
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levcn cr by ingeachoton hadden. Het volk dier bergdessa's

is seer bggelocmg, en ongelukken bijv. door timers of den

blikaem reroonaakt, worden ale de l><-traffing van een zon-

digen levenawandel besohouwd. Van f«dle koude of vorstii

dus seen sprake goweest.

1><- Javaan rerklaarde ook nog dat bij indeo Westmousson

dikwijls doornal en rerkleumd de reia naar het plateau been

le k-riehten ait (If

.• in bergdoaaa's nooit iemand door de koude bora

besweken is, hetgeen ik <><>k j»*-rtin*nt went uit rnijne ervaring

to, '

ri »k r " B h controleur waa, zoomede uit later inge-

eert dat de con-

h getrokken uit do temperatuurawaarnemingen, welkfii*

/ijn, een veel

rstellen dan f*

, blijkl uit -lr lK*hitn<l«-liiiir d<-r inatrumeotea

li.-i u / . :. , ,.;..- ! ,• •!. i.irr..'Miin-«-n
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verkleinea door andere groepeeringen

Onder aan bladzijde 371 staat: „Er bhjkt uit deze staten,

„dat de laagste temperaturen 'snachts van 12 uur tot 'b mor-

„gens 6 uur voorkomen, en dat de temperatuur om 6 uur

B 's morgens zeer snel klimit en blijft njzen tot 10 uur 'a mor-

„gena om daarna te dalen'

Het eerste is toch wel voor de tropen de eenvoudigste zaak

tcr wereld ! Van ruim 6 uur tot ruim 8 uur 's morgens rees

de thermometer te snel, omdat het toestel, zooals we mededeelden,

dan door de zon beschenen werd. Dat na 10 a 1 1 uur de tempe-

ratuur daalt en afwisselend schommelt, dienen we aan de wol-

kenvorming toe te schrijven, waardoor die afkoeling op het

midden van den dag voor den mensch juist aangenaam is.

Wegens de hoogere Hgging van het Jcm#-plateau en het

minder in de wolken zitten, is het verschil der gemiddelden

van koudste en warmste maand ook veel grooter; het gemia

echter van den fellen wind vergoedt dit ruimachoota, evenals

zulks ook ruim opweegt tegen de soma groote temperatuurs-

achommelingen overdag, die alleen het gevolg zijn van het

telkens voorbijdrijven van een wolk.

Bleef de zon den geheelen dag door schijnen, dan zou het

zeker op het plateau te droog zijn.

Nu echter krijgt men een aangename afwisseling die geheel

onschadelijk is, indien men zich naar het klimaat kleedt, by v.

door middel van Jaeger-ondergoed en een dun flanellen pakje. 1)

~T)~Ook Dr. van der STOKvindtgrooterrklimaatsvvisselingengeenbe-

zwaar, indien de temperatuur lager is. lilijk.-ns hetgeen <l dioti d.-skun-

digeop bladzijde lilt van hetXatuurk. Ti j.ls-ch rift voor N. I. deel 59, eerste

aflevering (1899) betreffende het klimaat van y..w-Ao/» <A/./m/,iw,, in

vergelijk met dat van Batavia wordt raedegedeeld, zonal.-
:

!'• klm.a >t-

wi-solmgen zijn dus te Tomohon iets grooter dan te Batavia: inaar als

lul '"i bedonkt fiat deze wisselingen de< te beter verdragen \\nnlen naar-

mate de algemeene temperatuur lager is, en dat

in dr M, :l , ,.,t.e mate van hewolking die daar-

aan een ietwat somber en eentonig karakte, ,.- ;t .
bi.jna als een ideaal
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In het hoofdstuk: „Vochtigheidstoestand der Lucht" vervalt

de schrijver veelal in herhaling van hetgeen in zijn „ Rapport"

door hem verkondigd werd, en zullen we hierop dus niet meer

terugkomen.

De schatting van 300 mM. regenval in Februari is o.i. te

hoog. Dat de regenmeter in de laatste week 100 mM. aan-

wees, was een gevolg van den Noord-wester storm, die met

regen gepaard ging, en waarin die menschen op den wegnaar

het plateau verongelukten.

lets bizonders is de door Dr. Kohlbrugge verkondigde

theorie (op bladzijde 374, 5 e regel v.b.) dat de regenval niet

direct op de vochtigheid influenceert, raaar veel meer een

gevolg is der wolkenvorming die in de vlakte plaats heeft,

weshalve de vochtigheid ook meer in overeenstemming zou

zijn met den regenval in de vlakte dan met dien op het Jawj-

plateau zelf.

Uit de staten wordt bevonden dat de lucht in (Januari)

Februari, Maart, April en December bijna altijd met vocht

verzadigd is, een verschijnsel dat, voor zoo ver den beer Kohl-

brugge bekend, nog nimmer op Java werd geobserveerd. De

betrekkehjk geringe vochtigheid van 6 uur
?

s morgens tot 11

uur 'smiddags schnjft hij aan de voorafgaande dauwvorming

toe. ^eemt men evenwel nota van het feit dat de hygrometer

eensdeels te hooge cijfers aanwees, anderdeels 's morgens gedu-

rende een tweetal uren door de zon werd beschenen, dan zijn

de cijfers in de staten opgegeven minder vreemd en bljjkt

tevens hoe men uit verkeerde waarnemingen tot verkeerde

gevolgtrekkingen komt. Het is nu ook begrijpelijk waaromde

schommelingen in de vochtigheid de verbazing van den heer

Kohlbrugge opgewekt hebben.

Mijne verwondering heeft het echter opgewekt, dat degeachte

schrijver de gemiddelden der vochtigheidsschommeliniren
' V! ''

Februari, Maart, September en November van Tosari (330
(

•

•

Batavia (297 %) en het Ja^-plateau (tot 410%) metelkan-

der vergehjkt zonder de gemiddelde temperaturen dier plaat9e

^
daarbij in rekening te brengen en zonder er bij te vermel en
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hoe deze gemiddelden op verschillende wijzen verkregen zijn

(nog daargelaten de mindere juistheid der cijfera het Jang-

plateau betreffende). Terwijl toch voor het plateau de gegevens

van den zelfregistreerenden hygrometer gebezigd zip, geachied-

de zulka wat Tosari betreft door het trekken van een geraid-

delde uit drie opnamen daags, zooals we straks zullen zien.

De aterke schommelingen in vochtigheidspercentage zijn op

het plateau louter het gevolg van de temperatuurs\M-

overdag door het voorbij de zon trekken van loaae wolken en

zijn dua van weinig beteekenis voor den workelijken Tochtig-

heidatoeatand ; bovendien waait het op het plateau zeer matig.

Te Tosari daarentegen, dat sneller (vroeger) geheel in wol-

ken wordt gehuld en waar de aanhoudende kraehtigo wind

de temperatuur minder doet schommelen, dat bovendien 1600

lager ligt zullen dientengevolge de schommelingen niet zoo

veelvuldig zijn, hoewel het te bezien ataat of diena klimaat

deawege gezonder en aangenamer zal zijn.

De groote vochtigheidsschommelingen in eenige minuten

™* 8 0/Q op 85 o
/o Verklaar ik op de volgende wijze. Dea

morgena 6 uur voor dat de zon zichtbaar is, heeft de relatieve

vochtigheid, tengevolge der lage temperatuur, een hoog per-

centage. Binnen een half uur komt komt de zon boven den

Gilap-rug uitkijken, beschijnt de toeatellen, en dan ziet men

zeer anel en thermometer rijzen en hygrometer dalen. Trekt

bovendien een of andere wolk, die aau den voet van den Gihip

als nevel op de Aloen-aloen Kasoer heeft overnacht, tengevolge

d*r zon op, en benevelt ze haar tijdelijk, dan ziet men den

hygrometer aterk schommelen.
De werkehjke of absolute vochtigheid is dan echter niet

noemenawaard veranderd; ze vermeerdert eenigazina door de

verdamping van den dauw of de rjjp, maar dit wijst de hygro-

raeter niet aan ; integendeel daalt hij bij het atijgen der

temperatuur.

Stelt U nu gedurende den Oostmousaon een ochtend voor waar-

°P de wolken vroeg komen opzetten, dua nog voor half negen,

v°or dat het afdak het toeatel beachut tegen de zonneatralen.
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De hygrometer wijst een laag percentage aan; eensklaps

drijft een zware loaae wolk voorbij de zon ; het toestel onder-

viadt een groote temperatuursafkoeling, fluks njst de stift en

wijst 50 ja 70 a 80 aan tot de wolk voorbij is ; de stift daalt

daarna weder even snel, et le tour est fait!

„De buitengewone droogte aan de eene zijde en de eveu

buitengewone vochtigheid aan de andere zijde compenseeren

elkander zoo men het jaarlijks gemiddelde berekent, zoodat

dit met dat voor Batavia overeenstemt" schnjft de heer

Kohlbrugge verder onder aan bladzijde 375, en in eennoot:

„De betrekkelijke vochtigheid is te Tosari gemiddeld 79.7,

te Batavia 83, op het Jang-gebergte 80.7 %."
Waarom doet hij de gemiddelde vochtigheid van het Jang-

plateau dientengevolge overeenstemmen met die van Batavia,

die 2.3 o/
Q meer bedraagt en niet met Tosari, die sleeks 1

'"'

„

minder bedraagt en een veel gehjksoortiger klimaat heeft?

Vreemd

!

Nemen we voor een oogenblik aan dat de cijfers juist zijn,

dan geven ze de gemiddelde relatieve vochtigheid aan, niet

echter de absolute, en deze moeten we juist kennen.

We zullen ons weder beroepen op Dr. van der Stok, den

deskundige in climatologie, en halen enkele zinnen uit diens

commissoriaal rapport omtrent Tjimahi en de 5 andere plaatsen

aan, waar juist over dit onderwerp een tegenovergestelde leer

verkondigd wordt als die welke door Dr. Kohlbrugge wordt

gepredikt.

Op de bladzijden 432 tot en met 435 van meergenoemde

aflevering van het Indisch Militair Tijdschriit wordt het hoofd-

stuk
n Klimaat en gezondheidstoestand" behandeld, en hoewel

alles wat daar staat behartigingswaard is, zullen we kort-

heidshalve slechts de voornaamste zinnen daaruit overnemen.

fl
In het algemeen kan een koel, droog en toch zacht klimaat

met matige luchtbeweging als het ideaal van een gunstig

klimaat beschouwd worden."
^Droogte echter, zooals die door de betrekkelijke voehfy***

wordt aangegeven, is een onzuivere maatstaf; de temperatuw
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„w(t itViji] daarbij in het oog gehouden warden en irel .<i>eci<tal

het cerschil, dat er bestaat tuxschen <h tempernUtur run <1e

lucht en die van het bloed." 1)

„Lucht toch, die bij bloedwarmte met waterdamp verzadigd

is, kan, in de longen gekomen, geen vocht meer opnemen en

moet, a fortiori, met de huid in aanraking gekomen, elke

vnje huidwerking verhinderen."

„In met waterdamp verzadigde lucht (d. i. bij een betrek-

kelijke vochtigheid van 100 %) van 37° 2) zou geen mensch

kunnen leven ; de bijna volslagen werkeloosheid en onover-

komelijke loomheid, waartoe de bewoners van Britsch-Indir

gedurende de zeer heete regenmaanden (Juli en Augustus)

gedoemd zijn, geven een voorbeeld van het nadeel, dat vocht,

gepaard met hooge temperatuur, aan den gezondheidstoestand

kan toebrengen." „Lucht daarentegen, bij lage temperatuur

met waterdamp verzadigd, wordt, in de longen gekomen en bij

vinmking met de huid, verwarmd, verli^t hierdoor terstond

den oonpronkelijken vochtigheidsgraad en is,als ware zij droog

getomt, in staat groote hoeveelheden vocht op te nemen" 3)

„Indien dus op alle hier aan een klimatologisch onderzoek

onderworpen plaatsen de betrekkelijke vochtigheid grooter

Wjjkt te zijn dan te Batauia (zie tabel XI), zoo mag d it geen

reden zijn om niet aan een bergstation in 't algemeen voor

troepenlegering de voorkeur te geven boven eene kustplaats

ala Batavia; het groote verschil in gemiddelde temperatuur,

zooals dit blijkt uit tabel I, geeft het recht om ten opzichte

v»n het menschehjk lichaam met zijne constante temperatuur

van 37° de klimaten der zes plaatsen als droger te signakeren

dan dat van Batavia:'

„Daar hieromtrent nog vaak onjuiste begrijpen heerschen,

moge hierbij nog opgemerkt worden, dat volgens de boven-

staande beschouwingen een klimaat, waarin hout-, lederwerk

tokens en andere levenlooze voorwerpen van tijd tot tijd zoo-

i
) Ik cursiveer

2
) Celsius-
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genaamd „uitslaan", alleen wegens dit feit nog niet voor den

mensch als vochtiger mag beschouwd worden dan een klimaat.

waarin dit minder dikwerf of nimmer geschiedt ; dezecmek*
zou alleen Jul* t z{)», indien de temperatuur voor beide plaatsen

dezelfde is." 1) „AUes hangt af van de temperatuur waarbij

dit geschiedt; indien in Europa na eene periode vaa koude

plotseling het weder omslaat, beslaan alle voorwerpen, terwijl

toch de betrekkehjke vochtigheid geringer geworden is: het

is hier de lage temperatuur der levenlooze voorwerpen diede

temperatuurswisseling niet snel kan volgen, waardoor het

„aanslaan" wordt veroorzaakt." ,Om dezelfde reden kan het

zijn, dat in een bergstation gedurende den Westmousson voor-

werpen besehimmelen, die hiervan te Batavia verschoond blij-

ven, terwijl toch wegens het grootere verschil in ^emperatuur

van buitenlucht en longweefsel, de ingeademde lucht aldaar

eene grootere capaciteit voor 't opnemen van waterdamp zal

hebben dan te Batavia:'

Passen we dit nu toe op het ./a^-plateau, Tosari en Ha-

kwia, dan blijkt het, dat bij gelijke temperatuur, het Jang-

plateau per se minder vochtig zou zijn dan Tosari, en dat het

te Batavia meer dan dubbel zoo vochtig zou zijn als op bet

plateau; ergo: de absolute vochtigheid van het Jang-^e&u
is minder dan die van Tosari en zelfs minder dan de helft

van die te Batavia! In het verslag van onze comniissie is

dit ook aangetoond.

Op het Jan^-plateau roesten wapens en instrumenten ook

niet, blijft het zout droog, enz.

Bij de behandeling van den „Regen" produceert deschnjver

betreffende den regenval in 11 maanden een staatje dat nader

toegelicht dient te worden. Wei teekent de heer KohlbrUG<*e

daarbij aan dat het dus op het Jaw^-plateau meer regentdan

te Besoeki en minder dan te Bondowoso, ter verklaring -',"'

bewering dat de regenval op het Jaw^-plateau niet gering kon

zijn in tegenspraak van mijm bewering, maar meldt er me

^J^JesoeH tot de regenarmste plaatsen van Java behoort

1) Ik cursiveer.



Ik zal thans uit dat staatje mijne gevolgtrekkingen maken.

Vooraf zij vermeld dat het werkelijk gebeurd is (twee malen)

dat het kraantje van den regenineter door de jagers geopend

word. Het geschiedde, zooals de Javaan mij mededeelt, geheel

in het begin, toen de een of andere jager er het zijne van

wmi wetcn. Later, nadat het feit door den Javaan gerappor-

tcenl was en door het Bestuur ten strengste verboden was

nabij de toestellen te komen, is het niet meer voorgekomen.

Dit nemen we aan, wetende hoe vreeaachtig van aard de

bevolking der bergdessa's onder Besoeki is. Ik leid dit ook

daaruit af, dat gedurende de maanden van den Oostmousson

luaandelijks nog gevalien regens door den regenmeter werden

aangeduid 1) en hoewel de regenmeter eens in de week word

opgenomen, kan de verdamping van het opgevangen water m.i.

niet van merkbaren invloed zijn geweest, omdat de tempera-

tuur er laag is niettegenstaande de zon gedurende de ochtend-

uren schijnt. Ik zal dus de cijfers als juist aannemen en

voor den regenval in de maand Februari 1897, waarover geen

cijfer is opgegeven, evenals de heer Kohlbrugge, het hooge cijfer

™n 30U m.M aannemen, en niet op eenige m.M. meer zien.

Twee drukfouten komen in het staatje voor; de regenval

van Besoeki in April 1897 was 144 en in December 143 m.M.

volgens de Javasche-Courant ; het totaal is goed.

Het blijkt dus dat de regenval van af Maart 1897 tot en

wet Januari 1898 bedroeg te Besoeki 763 m.M , op het Jang-

Plateau 836 m.M Indien men echter weet dat Besoeki met

Qtoubondo, Probolinggo en Pasoeroean, alien in uiterst (hsU

1 " r
°- gelegen, de hoofdplaatsen zijn waar op Jam de m-nste

''•"H'-i't valt, dan krijgen de cijfers een geheel andere waarde.

In de „Uitkomsten der Regenwaarnemingen mNederlmi'hnh-
/ '" / " opgenomen in den Regeeringsalmanak over 1899, komen

Pasoeroean met 1265 m.M.
Probolinggo

„ 1091 „ „



Besoeki „ 1279 „ „ en

Sitoebondo „ 1086 „ „

als gemiddelden over vijf of meer jaren.

Onder de 1300 m.M. vindt men in geheel Nederlandxb

Indie nog sleehts Bonthain met 1276, Gorontalo met 1216,

Singaradja met 1166, Bima met 1205 en Serwaroe met 1285

ml. vermeld.

Verband houdende met de absolute (niet de relatieve) voch-

tigheid, blijkt het dus duidehjk dat het Jw^-plateau, in

tegenspraak met Dr. Kohlbrugge's bewering, een droog en

ook een regenarm klimaat bezit, zooals ik beweerd heb.

Vergelijkt men Tosari hierbij, en raadpleegt men ait deel

57 4 e aflevering (1898) van dit tijdschrift de door Dr. 8. fmU

over 1896 opgegeven statistiek, dan komt daarin Tosari' voor

met 1981 ml. tegen o.a. Lawang 2056 ; Soerabaia (Siity*§)

2008; Poespo 3536; Padjarakan (een suikerfabriek nib

Kraksaan) 1097; Olian (een suikerfabriek benoorden ?ti»

bondo) 1135; Wringin anom (idem bewesten Sitoebondo {MM

en Bondowoso met 1946 mM.
Volgens de Javasche Courant was de regenval in 1896 te

Besoeki 1196, te Sitoebondo 1359, te Probolinggo 1332 en te

Pasoeroean 1634 mM. (deze opgaven dienen om zoodoende

dezelfde plaatsen er mede te kunnen vergelijken).

Wat blijkt daar nu uit?

Dat te Tosari veel meer regen viel dan op een der Oosie-

lijke kustplaatsen, meer dan te Bondowoso, ongeveer evenv*

als te Soerabaia, en iets minder dan te Lawang] ergo *«""

dan op het Ja«#-plateau volgens dezelfde verhoudmg ^
gevallen zijn. _ ^

Ik zal nog meer bewijzen aanvoeren :
Vergelijkt r""

cijfers

zijde

betreffende

t/m December 1897 - over Januari 1898 geeft

KonLBRUGGE, jammer genoeg, geen cijfer — dan big
^

in dat tijdsverloop op het ,/«w#-plateau 726 mM. &$

nog meer bewijzen aanvoeren: Vergeu^

het staatje op bladzijde 376 met de thans op

door den heer Kohlbruggb gepubliceerde er

3 den regenval te Tosari in 1897, dus van at M

„u._ ™„ _____ t._„_: ««Qft tteeit de beer
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gevallen tegen 924 mM. te Tosari, dus ± 200 mM. minder

op het Ja»<}r-plateau, en zulks niettegenstaande 1897 voor dit

plateau geen droog jaar was, evenals trouwens ook op vele

plaatsen van Java het geval was in vergelijk met het jaar 1896.

In den Oostmousson viel er elke maand regen, en toen de

commissie in het begin van October boven was, regende het

nlft twee keeren en trad de Westmousson vroeg in, terwijl

volgens den staat van den heer Kohlbrugge, Tosari toevallig

een veel droger jaar aantoont dan het gemiddelde over 1893

t m 1897, ja, het er zelfs droger was dan in 1894, 1895 en 1896.

Xog meer : onderstaand staatje geeft een vergelijkend over-

zicht van den regen val van Tosari in 1897 met dien van het

^«ry-plateau ; ik stel voor het plateau een regenval van 300

mM. in Februari 1897, wat zeker niet te laag is geschat.

HOEVEELHEID REG EX IN m.M.

1897.

IW. JrtH^-plateau.

Januari. 250.0 110.0 (1898)

Februari. 360.0 300.0 (geschat)

Maart. 108.0 177.7

April. 149.5 112.1

ilei. 25.0 18.0

Juni. 6.0 28.5

Juli. 91.0 9.6

Augustus. 0.0 1.6

September. 0.0 8.0

October. 127.0 32.0

November. 141.5 94.5

December. 275.5 244.0

Jaar. 1533.5 1136.0

knjgen dus 1136 m.M. voor het Ja«#-plateau van at

« 1897 t/m Januari 1898 of over een vol jaar, daann
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met Tosari verschillende, dat Januari 1898 in de plaats van

Januari 1897 is gesteld.

De regenval te Tosari bedroeg ± 400 m.M. meer in een

jaar tijds, of 1/3 meer dan de regenval op het plateau.

Vergelijken we ten slotte beide plaatsen onderling watden

maandelijkschen regenval betreft, dan zien we dat de tropische

regenval, d.i. die gedurende den Westmousson te Tosari, be-

langnjk grooter is dan op het Jaw^-plateau, hetgeen ik altijd

beweerd heb en hetgeen ook door gewone redeneering (zonder

ingewikkelde, schijnbaar geleerde theorien, tabellen, enz.)begrij-

pelijk is dat zulks zoo zijn nioet omdat het Jarc#-plateau l
e nog

oostelijker ligt dan Tosari, en 2e hooger aan of iets boven den

bovenrand der zone van de regenwolken, terwijl Tosari in

die zone ligt.

Op bladzijde 439 beweert de heer Koiilbrtjgge echter ,Da

eigenhjke tropische regenval ontbreekt te Tosari" enz.; tf

kom straks hierop terug.

Alhoewel bovenstaande vergelijkingen een betrekkehjke waar-

de bezitten, omdat ze slechts over een jaar loopen, blijktmi

daaruit toch ruim voldoende, dat ik niet ten onrechte beweerd

heb dat het Jara^-plateau een regenarme streek is en tevens

blijkt daaruit dat het te Tosari aanmerkelijk meer regent ;dit

nu had ik willen aantoonen ter ontzenuwing van 's heeren

Kohlbrugge afbrekende kritiek.

De meer waarde bevattende vergehjking tusschen het aantal

regendagen kan niet gemaakt worden, omdat dit aantal voor

het Jaw^-plateau niet genoteerd kon worden.

Het hoofdstuk „Klimaat en Gezondheidstoestand"
kunnen

we voorbijgaan, dewijl het grootendeels een herhaling
bevat

van hetgeen in het „ Rapport" is medegedeeld.
r ^

Slechts wensch ik even aan te stippen dat Dr. TE>' K^
zijn spierrheumatiek aan onvoorzichtigheid te danken had, door

warm van het loopen en klimmen, geruimen tijd in nei g

in den wind te gaan liggen, hetgeen boven niet door iederonge-

straft kan gedaan worden.
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Wat Dr. Baumgarten betreft, deze was te licht gekleed,

nam geen genoegzame beweging en sliep des nachts op een

reldbed wat hem wegens de koude ontraden was.

Het viel der commissie en hare gasten juist op, en kerhaal-

dehjk werd het besproken, hoe goed wij boven in die koude

konden slapen, omdat voor warme kleeding en dekens voldoende

Alvorens van dit tweede opstel af te stappen, moet ik nog

eerst de aandacht vestigen op eenige fouten welke in de als

bijlagen er aan toegevoegde staten voorkomen.

In staat I van Bijlage A, een overzicht der temperatuur-

waarnemingen aangevende, is de voornaamste factor (volgens

Dr. van der Stok) de opgaaf van de gemiddelde temperatuur-

schommelingen, namelijk 8°.8 C. voor het geheele jaar. De
kleinste gemiddelde schommeling bedroeg 6°.4 in December,

de grootste 11».2 in September.
De grootste temperatuurschommeling in Juli als 17°.0 aan-

gegeven, is foutief en moet 7°.0 zijn, omdat de temperatuur-

schommeling in Bijlage A staat IV genoteerd voor 30 Juli

als 17, fout is en 7 zijn moet, want de minimum temperatuur

°P dien dag was 10° en de maximum temperatuur 17°.

Een belangrijke fout in het nadeel van het Jan^-plateau trof

fc aan in de staten I en II van Bijlage B aangevende de

«0*ers omtrent de gemiddelde betrekkelijke vochtigheid.

ftoor optelling van de cijfers in staat II aangevende de

gemiddelden op de aangegeven 12 uren van het etmaal, en

merover wederom het gemiddelde nemende, kreeg ik voor

Februari 1897, Maart, April, enz t/m Januari 1898:
—

881
5 913; 710; 642; 786; 730; 720; 764; 790; 892 en

83 ? tegen 906; 883; 919; 721; 643; 785; 732; 720; 764

5 892 en 837 opgegeven in staat I.

Als jaargemiddelde bereken ik 797,6 terwijl de heer Kohl
brugge ten onrechte 807 opgeeft. Dat zulks voor een gemid

<tode een groot verschil uitmaakt, zullen we straks zien, waar
dlt gemiddelde met dat voor Tosari bevonden (797; wordt

Tergeleken, en daarnit verkeerde conclusien getrokken worden.



Ik had verwacht dat in een wetenschappelijke verhandelin?

meer accuraat werk geleverd zou worden, en althans juhte

berekeningen zouden worden opgegeven waarop men bouwen kon.

Onderwerpen we thans de derde verhandeling van den heer

Kohlbrugge, getiteld : ^Meteorologische waarnemingen te To-

sari. Het klimaat van den Tengger vergeleken met dat van

andere bergen in tropische geivesten" aan een onderzoek. Xa

aandachtige lezing valt het ieder op, dat de schnjver met dit

opstel de voortreffehjkheid van het klimaat van Tosari boven

andere bergklimaten in en buiten Nederlandsch-lndie tracht

te doen uitkomen.

Aan het slot van de inleiding wordt de lezer er op voor-

bereid dat de cijferreeksen gemiddelden zijn; wij weten dat

voor het Jara#-plateau echter niet van gemiddelden gebruik

werd gemaakt, juist de uitersten werden nagegaan, en den

nadruk gelegd werd op de schommelingen in temperatuur

en vochtigheid.

Aanvangende met de „Temperatuur" worden de maande-

hjksche gemiddelden van af Februari 1893 tot en met Sep-

tember 1896 in staten opgegeven.

„A1 de cijfers dezer staten berusten op de waarnemingen

aan eenen psychrometer; ze zijn reeds gecorrigeerd. D^
slechts driemaal daags waargenomen werd (de keuze der uren

is van Dr. van der Stok), zoo beantwoorden de hoogste en

laagste temperaturen niet aan de werkehjke absolute maxi-

ma en manima."

Aldus de heer Kohlbrugge op bladzijde 405 boven, er

verder bijvoegende: „waarschijnhjk zijn de hoogste geobser-

veerde temperaturen lager dan de werkehjke maxima, en

laagste hooger dan de werkehjke minima."
Dit woord „waarschijn!ijk" kan gerust door „zeker

^

e

vangen worden, en op dit feit vestig ik de aandacht van en

lezer, ten einde juiste gevolgtrekkingen te kunnen ntfWj

waar de hoogklimaten van ./^-plateau en Tosari straks m

elkander vergeleken zullen worden.
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Voor Tosari zijn dus betreJckelijke gemiddelden aangegeven

van dm waarnemingen overdag, zoodat deze gegevens niet

zoo volledig zijn als die welke door middel van een zelfregis-

treerenden thermometer verkregen zijn en dus niet daartegen-

over gesteld kunnen worden, te meer nog indien die betref-

fende het Jan</-plateau niet juist zijn verricht.

De werkelijke temperatuurschommelingen kunnen daaruit

voor Tosari niet worden nagegaan.

Hoewel de cijfers Tosari betreffende een gunstiger toestand

aangeven dan in werkelijkheid bestaat, in tegenstelling van

die welke op het Jan^r-plateau betrekking hebben, zullen ze,

juist in het belang van het plateau, telkens naast elkaar ge-

plaatst worden.

Als hoogste temperatuur voor Tosari werd op die wijze

26° C. bevonden ; de minimum-temperatuur was 8° C. in Mei

1894. Ook met een zelfregistreerenden thermometer van

Richard werden gedurende vier maanden geene grootere uiter-

sten gevonden. Het komt er echter op aan in welke maan-

den die gebezigd werd, en om de maxima te kunnen consta-

teeren moet het instrument toch minstens zes maanden van

den vollen westmousson (de warmste tijd) tot den vollen Oost-

mousson (de koudste tijd) gewerkt hebben? Bovenbedoelde

^erklaring bezit dus geen waarde.

Vergelijkt men nu het Jow^-plateau hierbij, dan blijkt uit

BlJlage A staat III op bladzijde 385, dat slechts twee keeren

gedurende het jaar van opname, op 22 October 1897 en

Januari 1898, het maximum van 24° G. bereikt werd, terwijl

T°lgens staat V op den 5en en fc» Augustus 1897 de minimum-

temperatuur van 3° C. werd bevonden. Het grootste tempe-

ratuur-verschil voor Tosari bedroeg ;dus 18° C. en voor het

•^•plateau dat 1500' hooger ligt, 21° C. of slechts 3° meer.

De onderstelling dat, indien voor Tosari ook zelfregistree-

rende instrumenten gewerkt hadden, het onderlinge verschil

tuaschen de beide plaatsen kleiner zou geweest zijn, is m. i.

m Yerband met het vorenstaande, niet gewaagd.
De u-erkelijke temperatuurschommelingen kan men evenmin
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als de absolute maxima en minima uit de drie psychrometer-

waarnemingen berekenen, want de tabel toont slechts de waar-

genomen schommelingen aan, maar de heer Kohlbruqge kan

ze toch voor een aantal maanden opgeven, omdat ze met een

zelfregistreerenden thermometer (de vier bovenbedoelde maan-

den) en met een maximaal- en minimaal-thermometer berekend

konden worden, en komt dan tot een grootste schommeling

van 14°.5 in Augustus en een gemiddelde schommeling van

8°. 3 over negen maanden, welke hij reduceert tot 8°, omdat

Januari met zijn geringe schommelingen er niet bij was en

van de eveneens ontbrekende maanden Mei en Juni door hem

verondersteld wordt dat zij aan het jaargemiddelde zullen

beantwoorden.

Wat merken wij bij het Jang-plateau o ?

Uit staat IV op bladzijde 387 zien wij dat slechts op 24

September 1897 de grootste schommeling, namehjk van 16'

plaats vond; wij kunnen niet nagaan op welk uur het maxi-

mum bereikt werd, en het zou wel mogelijk kunnen zijn

dat het plaats vond toen de zon het toestel bescheen van wege

het onvoldoend overhangen van het dak

Laat men dim eenen dag buiten rekening, dan krijgt men

15o al8 maximum 8Chommeling of juist hetzelfde als te Tosari,

indien men daar, evenals voor het Jaw^-plateau, de onderdeelen

weglaat en van 14°.5, 15° maakt. Waar blijven nu die ver-

bazende temperatuurschommelingeu van het Ja«#-plateau? Ue

gemiddelde temperatuurschommelingen van beide oorden naas

elkaar stellende (volgens Dr. van dee Stok is dit de voor-

name factor bij de beoordeeling van een klimaat), krijgt men

8°.3 of 8° waartoe de heer Kohlbrugge angstvallig het c.jter

reduceert voor Tosari, tegen 8°.8 voor het Jaw^-plateau,
waar-

bij niet onopgemerkt dient te worden gelaten, dat de installing

der instrumenten op het Jang-pl&te&u te wenschen overhet.

1) In clen vergelijkenden staat op bladzijde 407 van de te

en den regenval van eenige plaatsen in Indie vult de heer
!

voor den regenval op het Jcw^-plateau ten onrechte »± '

door mijne berekening ben ik slechts tot 1436 mM. gekomen, M *

een groot verseliil uitrnaakt.
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Xiettegenstaande dat alles, is er nog geen grand rertchil in de

gemiddelde temperatuurschommelingen beider plaatsen; houdt

men daarbij wel in 't oog welke voordeelen het plateau heeft

boven Tosari door hoogere ligging, matigen wind, mindere

wolkenvorming en mist en kleineren regenval, dan durf ik aan

deD onbevooroordeelden lezer het overlaten een keuze te doen

tusschen beide klimaten, en vraag, of het bilhjk is, het klimaat

van het Jaw</-plateau dan niet „zacht" te noemen en dat van

7W; l(-el?

Het is thans ook duidehjk waarom de schommelingen tus-

schen d< <iemiil<!el<l*n <b-r rlkwtr rolgende dagen zeer gering

l|ii voor het Jang- plateau, namelijk 0.8° tegen 0.9° voor Tosari.

De heer Kohlbrugge vindt dit „merkwaardig", maar in

verband met mijne uitlegging is zulks niet alleen niet vreetnd

meer, maar aangezien uit dit cijfer blijkt dat de dagelijksche

overgangen vnj.geleidelijk zijn, is zulks m.i. het proefonder-

vindehjk bewijs van mijne gevolgtrekking, dat het Jang-plateau
een zacht klimaat bezit.

„Het verschil tassch>-u d< irannsh en konxhU maand h zeer

gering, slechts R8; zulk eengelijkmatige temperatuur is slechts

"» een echt zeeklimaat mogehjk", schnjft de heer Kohlbrugge

°P bladzijde 410 boven; en verder: „maar op het Jang-ge-

targte (2218 M.) doet de zee haar invloed reeds minder gelden

en is de warmste maand 3°.8 warmer dan de koudste; wel is

waar stond de thermometer daar op eene door bergen omring-

de hoogvlakte".

Ik herhaal hier ten overvloede waaraan dit is toe te schnj-

ven: 1« omdat het J«w#-plateau hooger Iigt, 2e meer wolken-

Vri
J is, ook des nachts, 3e een plateau is in tegenstelling van

^8«n dat op den top van een rug ligt, 4« er 's nachta geen

Valde wind waait.
Begnjpelijk is het dat de wolken of de mist die ook 's nachts

Tosari dikwijis omhullen, als een domper werken en de tem-

Peratuur voor afkoeling behoeden.
°e tabellen waarmede de betrekkelijke vochtiyheid van Tutsan

wordt aangeduid, betreffen eveneens maandelijksche gemiddel-
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den over de drie dagehjksche tijdstippen van waarneming. Ze

geven dus— evenmin als die welke betrekking hebbea op de

temperatuur— geen juist beeld aan, maar vermoedehjk een

geflatteerde voorstelling, een lager gemiddelde dan het werke-

lijke, dat door middel van een zelfregistreerenden hygrometer

zou zijn bevonden. Zij hebben dus een betrekkelijke waarde,en

dit mag niet uit het oog verloren worden bij de bestudeering

der zaak en de verdere bespreking van dezen voornamen

factor van het klimaat.

Doen we thans evenals voor den regen is gedaan, en stellen de

door den heer Kohlbrugge bevonden cijlers van Tosarl en Joty-

plateau — de laatste door ons gecorrigeerd — naast elkander.

De gemiddelden van Tosarl zijn genomen over dentijdtus-

schen Februari 1893 en September 1895 en die van het Jang-

plateau over het niet droge jaar 1897, van af Februari 1897

tot en met Februari 1898.

Tosari. J^-plateau.

Januari. 797 837

Februari. 816 907

Maart. 841 881

April. 837 913

Mei. 809 710

Juni 781 642

Juli. 779 786

Augustus. 769 730

September. 742 720

October. 741 764

November. 814 790

December. 833 _J*£!——
Jaar. 797 ^798^797^



Ilet resultaat is verrassend in het voordeel van het Jang-

plateau. Wei is waar zijn de verschillen tusschen de opvol-

gende maanden geringer voor Tosari, maar we weten nu dat

we zulks moeten toeschnjven aan het feit, dat voor de opma-

king van dezen staat, wat Tosari betrett, alleen vandagelijk-

lahe gemiddelden is gebruik gemaakt, loopende over een tijd-

vak van 2i/
2 jaar, terwijl de cijfers voor het J«»0-plateaii

verkregen zijn uit de hygrometrische opnamen die onjuist warmi

en doorgaans een te hoog vochtigheidsgehalte aangaven.

Xiettegenstaande dat, is het jaarlijks geniiddelde gelijk en

zien we tevens dat het J««^-plateau in den Oostmousson dnrjer

is dan Tosari. Neemt mendit alios hi aaninerL-ing, dan is m.i. de

oxidusk onafivijsbaar, dat de nndifiglnjidsforstand op het Jan;/-

plateau geringer is dan die ran Tosari, zooals ook de andere

feiten hebben aangetoond, die te voren reeds zijn gereleveerd.

Hot regelmatig verloop der relatieve vochtigheid te Tosari

trett men eveneens op het Jaw^-plateau aan, namehjk een

dalen bij stijgende temperatuur (ik veronderstel hierbij dat de

zon het toestel niet beschijnt) welke daling langer daurt dan
t(

> Tosari
^ omdat de wolken er later komen opzetten ; vervolgens

8tlJgt de vochtigheid bij het opkomen der wolken, totdat om
5 a 6 uur 's namiddags de wolken wegtrekken, om daarna te

dalen gedurende den nacht.
De bewering dat de vochtigheid te Tosari 'snachts snel

daalt is door geen statistiek gestaafd, en moet nog bewezen

worden of het waar is dat de minimum vochtigheid er 's nachts

^ordt waargenomen. Het is toch bekend dat het etablissement

snachts meermalen in wolken of mist gehuld in.

Onder aan bladzijde 426 staat dat het minimum der vochtig-

heid op het J««7-plateau meestal niet evenals te Tosari 's nachts,

ffiaar 's morgens om 8 uur wordt waargenomen; dit zelfde

*ordt in de noot onderaan herhaald, maar onder aan de vol-

gende bladzijde wordt het tegenovergestelde beweerd.

^eemt men
, ten einde zulks na te gaan, uit Staat II van

Bi)lage B (bladzijden 392 en 393), van de in de laatste kolom

^ermelde jaargemiddelden (deze gemiddelden zijn juist berekend)
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voor elk uur van opname het gemiddelde van de vijf daguren

en eveneens van de vijf nachturen, daarbij de gemiddelden

van 'sroorgens 6 uur en 's namiddags 6 uur als staande op de

grenzen buiten beschouwing latende, dan knjgt men 787.8^
als gemiddelde betrekkelijke vochtigheid overdag, tegen 810.3° ,.,

als gemiddelde 's nachts, waaruit blijken zou dat de bewering

van den heer Koiilbrugge juist was. Neemt men evenwel

daarbij in aanmerking dat de gemiddelden van 8 uur te laag

zijn doordat de zon dan het instrument bescheen (uit den staat

blijkt het ook reeds, aangezien over alle maanden op Junien

Juli na, deze opname de laagste cijfersaantoont) en de overigen

te hoog door de vaak te hooge instelling, dan zou het verschil

De absolute vochtigheid evenwel is des nachts bepaald veel

minder dan overdag, omdat de temperatuur veel lager is 's nachts

is 't dus droger dan overdag.

Dat men de jaarhjksche gemiddelde vochtigheid niet als basis

mag nemen toont de heer Koiilbrugge aan door de inededeehng

dat deze nagenoeg overal dezelfde is, „want" zegthij, „te Batavia,

de bergstations in West-Java, Tjepogo, Tosari en op het Jaty-

gebergte, overal is de betrekkelijke vochtigheid ongeveer 80 °/
"-

Eerstens is de betrekkelijke vochtigheid te Batavia %%*&*
dan ik voor Tosari en het Jaw/-plateau bevonden heb, en ten

tweede is de gemiddelde temperatuur dier plaatsen geheel anders.

Het staat nog te bezien of de gemiddelde jaarhjksche betrek-

kelijk vochtigheid van plaatsen in Oost- en West-Java die een

zelfde gemiddelde temperatuur hebben, bijv. Soerabaia en Bata-

via (wellicht is de temperatuur van Batavia lager ?) een zelf e

percentage aanduiden. Ik moet zulks sterk in twijfel trekken,

om de eenvoudige reden dat Oost-Jam niet alleen warmer,

maar vooral veel droger is dan West-Java.

Nemen we thans het hoofdstuk over den „Regen" tot pun

van onderzoek, dan blijkt het uit de staten, dat de germ -

delde regenval van Tosari over het tijdvak Februari 1893 to

Augustus 1898, 1812 mil. 'sjaars bedroeg.



De vergelijking met den regenval op het Jang-phteau en
op andere plaatsen in Oost-Java hebben we reeds op blad-

zijde 279 hiervoren bebandeld, en kunnen we dus de blad-

zijden 438 en 439 en de vaak aldaar getrokken onjuiste

conclusies betreffende het Ja^-plateau verder buiten be-

schouwing laten.

Eveneens hebben we reeds betoogd dat de heer Koiilbku<;ue
ten onreehte beweert dat te Tosari de eigenlijke tropische

regenval ontbreekt.

Ten einde de onjuistheid dier bewering nog nader in het

licht te atellen, geef ik ten overvloede hierbij een vergelijkeud

overzicht tusschen den gemiddelden regenval van Tomri ge-

durende de maanden van den Westmousson en dien van Ba-
tavia gedurende diezelfde maanden.
De cijfers betreffende Batavia zijn door Dr. van dek Stok

aangegeven in Tabel XI op bladzijde 61 van deel 59 eerste

aflevering (1899) van dit tijdschrift.

MAAXD.
Gemiddelde re (HQfYAL or mM.

Tosari. Batavia.

Januari.

Februari.

Maarfc

April.

November.

December.

312

306

222

139

148

336

291

230

140

129

188

Westmousson. 1425 1314

.
&ocht de jaarlijhsche regenval soms bedoeld zijn, dan deel

lk mede dat die voor Batavia volgens genoemde tabel 1788

mM. bedraagt, tegen 1812 mM. te Tosari.
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,,
Gedurende de eerste ochtenduren waait geregeld een Z.

0. of 0. wind. Dit is de Z. 0. passaat. Dikwijls voelt men
hem 's morgens niet, en heeft elk jaar bijna 100 van zulke

windatille ochtenden, maar dan voelt men den Z. 0. passaat

meestal 'savonds tegen 5 of 6 uur."

„Deze luchtstrooming is gednrende den drogen mousaon

veel sterker dan gedurende den Westmousson ; als de Z. 0.

passaat sterk waait, dan kan hij zeer onaangenaam worden

door de dikke zandwolken die hij uit den 2?rowo-krater (zand-

zee) meevoert. De meeste windstille ochtenden treft men in

den regenmousson aan "

Dit schnjft de heer Kohlbrugge met betrekking tot den

„Wind" van Tosari, en verder: „0m 10 uur doet de opstij-

gende luchtstroom zich gevoelen, die de wolken gedurende de

ochtend-

verdringt den Z. O. passaat; hij komt voor Tosari uit her

Noorden, Koord-Oosten en Noord-Westen, daar de vlakte

Noordwaarts ligt."

Eenige regels verder lezen we: „Als de opstijgende ende

afdalende luchtstroom zich niet doen gevoelen, dan kan men,

op welk uur van den dag ook, maar vooral 's morgens en

'savonds, den Z. O. passaat waarnemen."
En dan nog: „Behalve de genoemde luchtstroomen kent

men te Tosari nog een localen Z. W. wind die dikwijls storm-

achtig kan worden of zich zelfs tot een orkaan verheffen.

Gedurende vijf jaren heb ik dezen storm geregeld in Januari

en Februari zien terugkeeren."

Uit dit alios blijkt dus dat het te Tosari om zoo te zeggen

altijd door waait, uit verschillende windstreken, en sterk ook,

vaak hinderlijk en stormachtig.

Daarom wordt door lijders ook steeds over den wind en de

„tocht" te Tosari geklaagd. Of men nu dit klimaat zacU

moet betitelen en het Jang-plateau, waar juist die h

wind yeheel ontbreekt, niet, laat ik aan de beoordeeling van

den onpartijdigen en onbevooroordeelden lezer over. Op het

Ja«#-plateau stille avonden en ochtenden ; tegen 8 uur 's mor-
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gens steekt een Z. O. of Oosten wind zacht op, het overschot

om zoo te zeggen, van den Zuid-Oost passaat, waarvoor het

plateau beschut ligt door den ruim 2000' hoogeren muur op

ruim 5 kilometer afstand, den Krintjing.

Een zachte, soms frissche bries, die nooit hinderhjk is, waait

doorgaans overdag. 's Avonds tegen half acht daalt een zachte

koude luchtstroom van de hooger gelegen westelijke toppen neer.

"Voor zoo ver bekend, waait het nergens, op het geheele

hooggebergte hard, hetgeen begrijpelijk is, doordat de Krin-

tjing met zijn breeden rug beschutting geeft. In den West-

mousson zullen echter gedeelten van het hoogland, zooals bijv:

de Kleine aloen-aloen vlakte en andere naar het Noorden

geheel open liggende terreinen, vermoedehjk van den Noord-

Wester storm te lijden hebben. Het plateau (de Groote aloen-

aloen vlakte) ligt ook daarvoor beschut. Het is dan ook

voornamelijk wegens dit beschut liggen voor felle winden, een

zeldzaam verschijnsel in het hooggebergte, gepaard aan de

droogte van het klimaat, dat de medische leden der later ge-

vormde onderzoekingscommissie het hoogland van den Jang

zoozeer roemen als verblijf voor zieken en reconvalescenten,

ja het zelfs de aangewezen plek achten voor de genezing van

longlijders in Indie Dat de tuberculose alhier in den laatsten

hjd, vooral onder de Indo-Europeanen, onrustbarende afmetin-

gen begint aan te nemen, heeft men herhaaldelijk in de dag-

bladen kunnen lezen.

Langzamerhand aan het slot mijner verdediging, en tevens

kritiek op Dr. Kohlbrtjgge's opstellen genaderd, rest mij

n°g de bespreking van het laatste gedeelte, waarin de schnj-

ver zijne „Klimatologische beschouwingen" bloot legt, daar-

«»ede de voortreffelijkheid van het klimaat van Tosari ,w«ar-

^°or het zoo ook niet het meest bezochte, dan toch het meest

Sewaardeerde sanatorium van Java werd" nogmaals tracht

duidelijk te maken, en naar feiten zoekt, die de daarmede in

stryd zijnde meteorologische waarnemingen te niet moeten doen.

fte bizondere droogte van het klimaat van Tosari wordt



aangetoond uit feiten die spreken: het helder bhjven van
ruiten en spiegels, het droog bhjven van kleeren, haren, sigaren,

instrumenten welke niet roesten, zout, enz.
Dit alles, voor zoover de commissie, en ik zelf op mijne

herhaalde tochten, hebben kunnen nagaan, geschiedt op het

Ja^-plateau eveneens, en ook de heer Kohlbrcgge beaamt

Vervolgens wordt op bladzijde 444 v. een theorie omtrent
de stofivolken verkondigd, die mij wel eenigszins gewaagd
toeschijnt.

„Te Tosari bevatten de wolken zeer veel stof en dus kan

er reeds bij geringe vochtigheid wolkvorming plaats hebben,"

schnjft de heer Kohlbrugge.
Ik waag het hier mijne leekenopinie omtrent de droogte

van Tosari en het Jawy-plateau niettegenstaande de wolken-

vorming mede te deelen, en verraeen dat die droogte in ver-

band staat met de gei'soleerde ligging, hoog boven vochtige

laaglanden, en de lagere temperatuur der atmosfeer, waardoor

de absolute vochtigheid gering is.

Omdat deze te Tosari de helft is van die aan de kust-

plaatsen en op het Jaw^-plateau nog minder, daarom meenik
dat metalen er niet roesten, sigaren, zout, schoenen, enz. er

droog bhjven.

Hetzelfde geldt immers ook voor Nederland, waar in de

herfst of den winter, niettegenstaande het er regent, sneeuwt,

mistig is, metalen en instrumenten niet of zelden roesten en

sigaren zich goed houden.
Dit komt dewijl de temperatuur er lager is dan in In&

en dus bijgevolg de absolute vochtigheid minder dan in de

tropische laaglanden.

De vochtigheid der zee (waterdamp) oefent in hethoogland

bovendien niet dien invloed uit, dien zij in het laagland

^oet; zij shjgt niet z00 hoog, en als ze dit toch doet, ver-

mindert, verdunt ze, omdat de luchtdruk er ook minder is.

J-k geloof dat de heer Kohlbrugge de oplossing van ditrer-

schijnsel te ver zocht
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Op bladzijde 446 deelt de schrij ver ons mede dat alle ber-

gcn in Oost-Java dat voorrecht(?) middels de opstij'gende

wolken stof uit de laaglanden deelachtig te worden met To-

wn deelen. Maar dan zouden al die bergen hetzelfde droge

klimaat moeten hebben. Dit is echter geenszins het geval,

want voor Tosari alleen komt er een nieuwe factor bjj :
de

locale stofvorming.

Hct spijt mij te moeten mededeelen dat deze locale stof-

TOtming ook op het plateau, hoewel in mindere mate, zich

voordoet, want begrijpelijk is het dat die stof voor zieken en

reconvalesenten, vooral voor longlijders, minder gewenscht is.

Aangezien evenwel de wind op het plateau niet hevig is en

het branden, indien het plan tot uitvoering mocht komen, van

zelf tot het verledene zal behooren, zal dit nadeel daar wel

Als tweede reden waarom de vochtige wolken zich te Tosari

minder doen gevoelen, geeft de heer Kohlbrugge op, het

gebrek aan condensatiepunten, omdat op de ontwoude berg-

ribben de waterdamp slechts zeer weinig aanhechtingspunten

vindt.

Dezelfde reden geldt ook voor het Jang-plateau, dat niet

alleen vnj van boomen is, maar het geheele hoogland boven

± 6000' heeft een geheel ander aanzien, een andere flora

Ufym-flora), heeft door de aanhoudende branden zijne bosschen

v»n casuarina's zoo goed als geheel verloren, en bestaat uit

bijkans kale vlakten, hellingen en toppen, waarop behalve het

pollen-gras, slechts verspreid staande casuarina's en enkele

testers en struiken groeien.

De derde reden bestaat in den breeden gordel van koffie-

tuinen, waarover de wolken, voor zij Tosari bereiken, heen-

trekken, zoodat deze met hunne schaduwboomen vele conden-

satie-punten aan den waterdamp bieden.

Jn deze zone zullen de wolken dus veel water verliezen

(Poespo), te meer daar de luchtstroom door de koelte der bos-

schen afgekoeld wordt, zoodat hij te Tosari niet meer zooveel

behoeft af te koelen als volgens de meerdere hoogte te ver-



wachten ware
;
dit is een derde oorzaak die de droogte van To-

sari bevordert". Aldus de heer Kohlbrugge op bladzijde 448.

Vooraf wees ik er reeds op dat de heer Kohlbrugge hot

voorkomen van de bosschen op de ruggen beneden hot Jan,,-

plateau in diens nadeel tracht uit te leggen, en behoefikwel
met uitvoerig meer te betoogen dat zulks juist een voordeel

is van het plateau evengoed als, ja zelfs meer dan de koffie-

tuinen voor Tosari zijn, omdat de gordel breeder is en de

oerbosschen compacter en zwaarder zijn.

De vrije en sterke luchtstroomingen die voor To*<>
reden genoemd worden, komen op het Jaw^-plateau, zooals

bereids is aangetoond, niet in die mate voor; zij zijn daarmatig.

Als vijfde argument wordt de geringe dampdruk genoemd

en als zesde, de geringe luchtdruk te Tosari, waardoor de ver-

damping, de uitdrogende kracht geringer zal zijn dan in de

laagvlakte. Beide argumenten zullen eveneens voor het JaHf
plateau gelden, hoewel ze m.i. slechts een geringere waarde

bezitten, evenals het zevende argument, dat de voorwerpen ver-

moedelijk in de warmte meer vocht opnemen, omdat zij door

de warmte uitzetten. 1).

Als achtste argument noemt de schrijver het geringere con-

densatie-vermogen, omdat evenals op het Jany-gebergte,

de\ betrekkelijke vochtigheid bij het dalen der temperatuur o«i

daalt; daarom zal de vochtigheid gedurende den nacht het

geringst zijn en er weinig dauw gevormd worden.

Deze theorie aehijnt me eenigszins gewaagd toe en stel ik

deswege voor, haar, omdat zij nog niet door waarnemingen

voldoende bevestigd is geworden, voorloopig onder benefice

van inventaris aan te nemen.
Wij zien dus uit het vorenstaande dat niet alleen de argu-

menten t>*?/tot acht(?) eveneens voor het Jang-pUtean
gelden

als voor Tosari, maar op het vierde na, ook alle andere, de

meesten zelfs in sterkere, enkelen in mindere mate.

D Daardoor zullen ze tusschon de meer uiteenwjjkende mote*

'
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Mettegenstaande de heer Kohlbrugge verder op bladzijde

451 verklaart dat het hem niet bekend ia dat een andere berg

op Java zulk een drogen bodem heeft als de Tenq<jn\ durf

ik hierbij verklaren dat de bodem van het Jaw^-gebergte even-

eens droog en poreus is zonder nochthans uit gebrek aim gege-

vens eene vergehjking te durven maken.
Aan het slot van zijn pleidooi voor Tosari, vermeldt de

schrijver ter loops enkele feiten waarop ook ik steeds in mijn

betoog wees, namelijk dat grootere hoogten (by overigens golijko

omstandigheden) steeds droger zxrihn ;ij>i dan lagere en dat Oost-

Java veel droger is dan West-Java, niet alleen door den in-

vloed van Australie, maar ook, daar Oost-Java slechts door

hooge vulkanen en de daartusschen liggende breede dalen

gevormd wordt, terwijl West-Java een hoogvlakte of een com-
plex van hoogvlakten is, door bergtoppen omriogd.

Dit laatste zal men zich uit de vroegere aardnjkskundige

lessen nog wel herinneren.

De argumenten welke de heer Kohlbrugge bezigt tot ver-

heerlijking van TosarPs klimaat, zijn dus ook, en in meerdere
mate, op het Ja>^-plateau van toepassing.

Ik wil niets afdingen op de voortreffelijkheid van het kli-

maat van Tosari, in geenen deele, maar beweer, en hoop dat

het mij gelukt mag zijn dit door bewijzen en logische gevolg-

trekkingen te hebben kunnen aantoonen, dat, in tegenstelling

Tan 's lieeren Kolhbrugge afbrekende kritiek, het Jaw.r/-pla-

teau d°or klimaat, ligging en vlakte uitgebreidheid, als gezond-

heidsoord voor zieken en reconvalescenten in het hooggebergte

<>P Java, veel hoogere waarde bezit. Zelfs vermeet ik mij te

be*-eren, dat het Jaw^-plateau om al die redenen bijeengeno-

Dlen
>

in gansch Nederlandsch-Indie onovertrofen zal zijn. 1)

Bangkalan, April 1899.



VERSLAG OMTRENT DE GOUVERNEMENTS KINA-

ONDERNEMING IN DE PREANGER-
REGENTSCHAPPEN OVER

HET JAAR 1898.

DOOR

P. Van Leersum,

Directeur der Gouvernements Kina-Onderneming.

I\ 9IO10KIA9I.

Nevensgaand portret 1) stelt een man voor, wiens overlijden

in het afgeloopen jaar voor de wetenschap in het algeoieen

en voor de kina-cultuur in het bizonder een groot verlies is

geweest.

Die man is Dr. J. E. de Vrij.

Den 3l en Januari 1813 te Rotterdam geboren, waar zija

vader Apotheker was, legde hij op zijn twintigste jaar het

Apothekers-examen af en promoveerde vervolgens te Leiden

tot Doctor in de Philosophie.

In 1857 vertrok hij naar Java, waar hij tot Inspecteur voor

scheikundige onderzoekingen werd benoemd om zich bijna

uitsluitend te wijden aan onderzoekingen op kinologisch ge-

bied in de pas door de Regeering aangelegde kina-tuinen.

De groote verdiensten van de Vrij als kinoloog zijn op veler-

lei wijze erkend, getuige zijne benoeming tot ridder van den Nr

derlandschen Leeuw; tot Officier deVInstructionpublic
een vreemdeling zeldzame) Companion of the order of the Iwan

Empire- en vooral de hem kort voor zijn overlyden
geschonken

1) Van portret en lichtbeelden (zie pag. 312) werd doorde

een zeker aantal exomplarcn gokiverd, die voigens zijn verlangen

de overdrukken zijn gevoegd.
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Hanbunj-meda.i\\e. Verder was hem het eerelidmaatschap

van tal van wetenschappelijke vereenigingen toegekend.

Xa een 6-jarig verblijf in Indie werd hij door ziekte ge-

noodzaakt, naar Eurojja terug te keeren, en bleef tot opruim

85 jarigen leeftijd, toen de dood een einde maakte aan dat

welbesteed leven — 31 Juli 1898 — de meeste belangstelling too-

nen in alles, wat op kinagebied betrekking had.

Zijne aach — het stoffelijk overschot van de Vrij werd te

Gotha verbrand — zal volgens zijn laatsten wil binnen korten

tijd in de kina-tuinen te Lembang, bij het graf van Junghuhk,

worden bijgezet.



I. Weersgesteldheid.

Wat de weersgesteldheid betreft, zoo moet 1898 tot de

normale jaren gerekend worden, aangezien regenval en aantal

regendagen vergeleken met de geraiddelden der laatste4jaren

vrij wel constant bleven ; all&n Tjinjiroean toont eene noe-

menswaardige vermindering in de gevallen hoeveelheid regen-

water aan, en wel met 8 °/ , terwijl Lembang zich kenmerkte

door een ongewoon aantal van droge dagen, waardoorde regen-

val in het eerste kwartaal op dit etablissement rerrebeneden

het gemiddelde bleef.

Tot het einde van Juni bleven de regens aanhouden, waar-

na eerst de droogte voor goed inviel, welke evenwel minder

fel was dan die in de jaren 1896 en 1897, daar gedurende de

maanden Juli, Augustus en September ook nog een 5 a 10 tal

regendagen met 50 a 75 mM. regen konden geregistreerd worden.

Deze weersgesteldheid was dan ook zeer gunstig voor de plant-

soenen, kweekerijen en den geregelden gang der werkzaamheden.

In de eerste kwartaal van 1898 hadden alle etablissemen-

ten, doch voornamelijk Lembang en Nagrak, zeer te ljjden

door hevige winden; en in de laatste helft van September

heerschten er, gedurende enkele dagen, op de ondernemingen

ten zuiden van Bandoeng gelegen zware stormen uit hefc

X

l -

De schade welke hierdoor in de plantsoenen werd aange-

richt, door afscheuren van takken en omwaaien van boomen,

was dan ook niet onbelangnjk.

Nachtvorsten, welke gewoonlijk gepaard gaan met felle

droogte, werden in het afgeloopen jaar slechts waargenomen

op bet, op omstreeks 6000 Rhijnl. voeten boven zee gelegen,

etablissement Kawah-Tjiwidei, doch berokkenden geen schade,

wijl zij toevallig slechts tuinen troffen, welke vroeger reed*

om deze reden waren afgeschreven.



Over het algemeen genomen kan dan ook de weersgesteld-

heiil, zoowel voor de ontwikkeling der oude ala jonge plant-

soenen zeer gunstig genoemd worden.

It. Vermenigvuldiging.

Het aantal in den vollen grond staande planten, bedroeg

op het einde van het verslagjaar (zie Bijl. B.) 2643700.

Op ult° 1897 was dit 2749570; dus eene vermindering

met 105870.

Hiervan werden 43250 boomen voor een gedeelte geveld in

eenige succirubra tuinen te Lembang en /v</"

welke noodzakelijk uitgedund moesten worden, omdat de boo-

men oorspronkelijk te dicht op elkaar geplant waren, zoodat

de bast te dun was en de zilverwitte kleur miste, ora als

pijpbast aan de markt gebracht te kunnen worden ; terwijl het

voor een ander gedeelte boomen waren uit gerooide en daarna

afgeschreven tuinen te Lembang en te Bioetig-Goenoeng.

Het restant ad. 62620 stuks, was afkomstig uit de Ledge-

riana tuinen, welke a lie in het afgeloopen jaar uitgedund

moesten worden, omdat de boomen elkaar begonnen te onder-

drukken, en de toetreding van genoegzaam licht en lueht

bierdoor beletten; terwijl enkele zeer ijl staande plantsoenen

"*g*wk en Rioeng Goenoeng gerooid werden.

Aangezien de gerooide perceelen op etablissementen voor-

kwamen, welke bij de inrichting tot proefstation voor rooiing

eQ verlating in aanmerking komen, zoo werden ze ook niet

weder beplant.

Van de gerooide boomen (hierboven vermeld) waarvan de

taat niet geoogst kon worden, werden een 5000 stuks, af-

komstig van het etablissement Lembang ingevolge autborisatie

blJ Gouvernements besluit van 16 Juni 1895 No. 1, als brand-

ea tirAmerhout op publieke vendutie verkocht; en brachten

^ 80m van / 230 op.
1x1 de kweekerijen bevinden zich naar schatting 1600000

Pla*ten; dus ruim een millioen meer dan in het jaar te voren.

Ret voorhanden zijn van een dergehjk groot aantal planten
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op de zaad- en speen-bedden, werd mogelijk gemaakt door

ruimen zaadoogst over 1897, terwijl de redenen, waarora tot

den aanleg van zulke uitgebreide zaadbedden werd besloten reeds

omstandighjk vermeld werden in Hoofdstukll, vanhet jaarver-

slag omtrent de Gouvernements kina-onderneming over 1897.

In 1898 konden geen veilingen van kina-zaad gehouden

worden, omdat de bloei, na den zoo overvloedigen over

1896/97, zeer veel te wenachen overliet.

Ala een gevolg hiervan kon dan ook niet aan de buiten-

gewoon vele en groote aanvragen om zaad, door particulieren

voldaan worden; doch, om nu de particuliere industrie eenigs-

zins te gemoet te komen, werd Gouvernements machtiging

geprovoceerd (bij schrijven van 31 October 1898 No. 197) en

verkregen om ondershands plantjes van de zaadbedden te

verstrekken, voor zoover deze niet voor de Gouvernements

eultuur benoodigd zouden zijn; en waartoe de op uitgebreide

schaal aangelegde kweekbedden dan ook ruimschoots de gele-

genheid openden.

Bij het aanleggen van zaadbedden en den verkoop van kina-

zaden is tot regel aangenomen hiertoe geen zaden te gebrui-

ken van enkele geisoleerd bloeiende individuen ; doch af te

wachten tot geheele complexen gebloeid hebben, waardoor

men des te meer verzekerd kan zijn, van zaad van uitnemende

kwaliteit verkregen te zullen hebben.
De ruime ondervinding op de Gouvernements ondernemmg

opgedaan, bij het kweeken van Ledgeriana-enten, heeft geleerd

dat deze overmatig gevoelig zijn voor en onderhevig aan aller-

lei ziekten, waarora dan ook gedurende het afgeloopen jaar

weinig kosten hieraan besteed werden ; en de door ziekten

ontstane hyaten in deze soort plantsoenen te Tirtasari, yoor-

taan niet meer met enten, maar met zaailingen zullen inge-

boet worden.

Ook over 1898 werden door vele buitenlandsche
kruid-

kundigen en wetenschappelijke instellingen Ledgeriana- en

succirubra-zaden aangevraagd; evenzoo door de ambtenaren

bij het boschwezen in Nederlandsch-Indie.
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Zoo werden o. a. door tusschenkomst van den Directeur

Tan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg succirubra-en Ledge-

riana-zaden verstrekt, aan Dr. Yersin, Directeur van het

instituut Pasteur te Nha-trang (Annam) en aan den Directeur

van den Botanischen tuin te Sibpur bij Calcutta) enzaadvan

moederboomen van hoog kinine-gehalte voor den Botanischen

tuin te Sargin; terwijl aan Professor C. Hartwich teZtirich,

Directeur van het Eidgen-Polytechnicum aldaar, in alcohol

geconeerveerd materiaal van takken van Ledgeriana'a en suc-

cirubra's van verschillenden leeftijd werd toegezonden.

Bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch-Bestuur

dd°. 20 Mei 1898, No. 166, werd, krachtens machtiging der

Regeering, den Directeur der Gouvernements kina-onderneming

opgedragen zich naar de Residentie Samarang te begeven, ten

einde een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkheid ter

exploitatie van de, in dat gewest op den Merbaboe gelegen

kma-aanplantingen
; ter zake rapport uit te brengen en c. q.

voorstellen te doen.

In \oldoening aan deze opdracht, werd een gedetailleerd

rapport dien Directeur aangeboden bij dezerzijdscn schnjven

van 17 September 1898, No. 159 en werden aan den ambte-

naar van het boschwezen te Samarang 25000 succirubra plant-

jes en eene hoeveelheid succirubra-zaden toegezonden.

HI. Ontginning, aanplant en onderhoud.

Iagevolge de voorschriften werd gedurende het afgeloopen

jaar geen nieuw terrein meer ontgonnen; daarentegen vermin-

de^e de beplante oppervlakte (zooals uit Bijl. C. bhjkt)

met 43 bouw en 334 Rhijnl. roeden door rooiing en af-

schrijving van 16 bouw en 41 R. R. succirubra aanplan-

*lngen te Lembang en 225 Q R. R. te Katmh-Tj^'^'";

oenevens 24 bouw 307 Q R- R- en l bouw 261 D R
'
R*

Ledgeriana plantsoen, respectievelijk te Nagrak en Rioeug

Goenoen9 , welke zeer rjl stonden.

Alhoewel omtrent de inkrimping der Gouvernements kina-
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onderneming en inrichting tot proefstation en het dien ten

gevolge rooien en verlaten der etablisseinenten Lemban<j, X-

grak, Bioeng Goenoeng en Kawah-Tjiwidei nog geen authori-

satie werd verleend, zoo werd toch tot de rooiing en atschnj-

ving dezer plantsoenen besloten, omdat zij naar evenredigheid

van het eventueel te verkrijgen product, te hooge onderhouds-

kosten na zich sleepten

Op ult° December 1898 bedroeg alzoo de netto aanplant

der Gouvernements tuinen 1216 bouw en 357 Q R. R-

Voor zoover de voorraad planten strekte, (welke ten gevolge

der voor zaadwinning zoo slechte jaren 1893/96 niet groot

was) werden de plantsoenen der etablissementen, welke later

het proefstation zullen uitmaken, ingeboet; terwijl de hyaten,

ontstaan door ontgraving van zieke boomen, op de etablis-

sementen Nagrak en Rioeng-Goenoeng volgezet werden met

verschillende wildhoutsoorten.

In de eerste bij wijze van proef, te Nagrak in 1895 met

wildhoutsoorten ingeboete Ledgerianatuinen, hebben deze zich

nu reeds zoo voordeelig ontwikkeld, dat zij zelfs hier en daar

de kinaboomen beginnen te onderdrukken ; zoodat deze dus

binnen korten tijd geoogst zullen moeten worden, omdat bij

niet tijdig rooien, zij anders zouden afsterven.

Het doel, met een dergelijke reboisatie beoogd, wordt dus

volkomen bereikt, nl.

I , de kosten van onderhoud der tuinen tot een minimum

te beperken ; en

2°. deze bij voortgezet ontgraven van zieke en onderdru 'te

boomen geleidehjk en op niet kostbare wijze in joug

bosch te herscheppen.
ke

Ten gevolge van voortgezette zorg voor een behoorlJ

at_

grondbewerking, hebben de plantsoenen zich krachtig

wikkeld, is de voorraad bast in de tuinen, niet alleen enorm

toegenomen, maar is ook het gemiddeld alcaloi'd-geba^

van het naar Nederland ten verkoop verzonden product,

ger dan in vorige jaren; en komt er ook door de t0

^

geP

aard
groene bemesting zeer zelden onkruid van kwaadaardigeu a
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mcer voor, doch wel hoe langer hoe meer sientrong (Erech-
f
>*i> vaUrianaefoliae) dat tot de goedaardige soorten gerekend

wordt, en zich op dezen flink bewerkten en bemesten (groe-

nen) bouwkruin tot reusachtige exemplaren ontwikkelt, waar-

van sommige zelfs eea hoogte van ± 2 a 3 meters bereiken

;

en dus de groene bemesting zeer ten goede komen.

In de wijze van onderhoud der plantsoenen, reeds in vorige

verslagen uitvoerig beschreven, werd dan ook geen venimh »ring

gebracht.

Werden de greppels, ter begraving van onkruid en afge-

vallen bladmassa, in het jaar 1896 aan den voet van het

talud der inkapping, en, in het jaar daaropvolgende, dicht bij

den buitenrand van het terras aangelegd, in het afgeloopen

jaar werden zij weder even als in 1895, rechthoekig op de

lengteas van het terras geslagen, zoodat door deze aanhou-

dende verlegging der greppels, zooveel mogelijk gepoogd wordt

beschadiging van het wortelsysteem te voorkomen, dat zich

steeds onmiddellijk naar en in de nabijheid der niestkuilen

enorrn ontwikkelt.

Bovendien werd er in het verslagjaar terdege op gelet, dat

de greppels flink diep werden aangelegd ten einde de chemi-

sche en physisehe processen in den ondergrond te bevorderen

en dezen alzoo een evenredig deel tot de voeding van de

P^nt te doen bijdragen.

Een der particuliere kina -planters, die de tegenwoordig bij

de Gouvernements kina-onderneming gevolgde werkwijae ook

m zjjne tuinen is gaan toepassen, was zoo vriendelijk het

Agendo als zijne bevinding hieromtrent mede te deelen.

»De hoofdzaak is om te bevestigen, de reeds zoo dikwijls

„door U aangespoorde grondbewerking en geef ik U hierbij

^olledige oogstcijfers.

»l>e aanplant heeft een oppervlakte van 80 bouw en werd

^daargesteld in 1887/88. Voor het beplanten werd de grond

»gepatjoeId.

tTot 1895 bestond het onderhoud der plantsoenen middela

»babad" (kort slaan van het onkruid met een kapmes).



„In 1896 en 97 werd er eene verandering in het onderhoudder
„plantsoenen gebracht en de Gouvernementswerkwijzederlaatota
„jaren gevolgd, waarvan het gevolgs was dat: een Ledgeriana
„gemiddeld gaf aan drogenbast

stambast takbast wortelbast

„op 30 Mei 1892 0,164 k° — 0,164 k° - 0,164 k».

n , 18 Juni '93 0,364 „ -0,133 „ -0,193 ,

» • 30
»

'94 0,556 „ —0,316 „ -0,240
,

, „ 31 Mei '95 0,840 „ — 0,880 „ - 0,800 „

„en zie nu het verschil op Juli 1 898 1 ,500 k°— 3,240 k°- 1,330 k°.

„dus gaf in 1895 een boom 2i/
2 K.G. drogen bast, terwijl

»in 1898, na de veranderde werkwijze deze hoeveelheid 6 K.G.

„per boom bedroeg.

Door de vele andere besognes 1) konden in het afgeloopen

jaar de in 1897 begonnen, zoo bepaald noodzakelijke, grond-

onderzoekingen niet worden voortgezet en wijst dit des te meerop

de zoo gewenschte en noodzakelijke uitbreiding van het personeel

met een scheikundige als adjunct-directeur; waaromtrent de

zoo deskundige oud-directeur der Gouvernements kinaonderne-

ming Dr. K. W. vax Gorkom als zijn gevoelen bekend stelde:

„Van Leersum stond enkele jaren 1892/97 (99) alleen en

*kon zulk een toestand kwalijk verdedigd worden. Wat ware

„er te doen geweest als hij eens door ziekte of gedwongen

„verlof buiten staat was gesteld het beheer voort te zetten?

„Een beheerder van zoo uitgebreide onderneming, mod dege-

Jijh bekend zijn 2) met al de bizonderheden van zijn plant-

„8oenen, zal hij niet naamloos veel schade en kwaad in mk»U.

n-maanden reeds berokkenen kunnen. Is nu de onderneming

,een proefstation geworden, dan zal de beheerder in de e. v.

„4 a 5 jaren nog het oog te houden hebben op de te rooien

1) Behalve de uitgebreide correspondent
rapporteur geheel alleen staat, en de werkzaamheden
num (handels-en cultuur analyses) zijn dit jaar ook (

met de Bandoengsr.hr kininefabriek (keuring der zv
enz.) deze nog komen verrneerderen.

2) De onderstreping is van n.ij.
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,etablissementen, maar 't zal hierbij aankomen op een goede

„regeling, enz. enz." Ind. Mercuur van 2 October 1897.")

In de proeftuinen te Tirtasari, aangelegd met het doel om
het verschil onder cijfers te brengen tusschen de resultaten

eener goede en rationeele grondbewerking en die eener op-

pervlakkige, dan wel in het geheel geene, welke tot niet lang

geleden door vele particulieren als genoegzaam voldoende werd

aangeprezen en gevolgd, werd in het afgeloopen jaar opnieuw

geoogst en vindt men de resultaten, ook die verkregen in de

jaren 1895/97, bij de volgende overzichten vermeld:



Gemiddelde hoogte in

:
; Soort

boon.

Proefstuk.

inlt.v.

G
r-

inlW. inner.

ten

in Dee

1894 1895 1896 1897 IS-

No. 143. A. en C. !>.• C. C. L. 0.55 92 151 2.18

» B. • 0.52 0.1)1 1.40 1.81

» C. , , 1.79 2.4S :

No. 144. A. en C. » 0.57 1.07 1.61 SL50 H22 Idea

» B. » , 0.52 1.02 1.24 1.38 t.4i Onbewerkt.

» C. » 1.91 2.64

No. 52. A.

» B.

» C.

Nov.
I8SU.

OiXOOL 0.57 1.02

o.:>6

1.00

0.64

2.85

0.70 Onbewrkt

n:

» D. * 1.05 1,9 3.00 :

No. 54. A.

» B.

8 0.56

0.47

091

0.57

1.66

0.70

2.09

O.M

Idem.

Onbewerkt.

» D.

0.96

0.01

i.85 2.59

2.15
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Ter toelickting diene, dat tot op eenjarigen leeftijd,

de stukken 143 en 144 A, B, en C, alle gelijke grond-

bewerking ondergingen. Hierna werd B. onbewerkt ge-

laten (babad).

Van af het begin der proef (Nov. '94) tot Mei '95 onder-

gingen de stukken 52 en 54 A, B, C, en D. mede gelijke

grondbewerking, doch van af Juni '95 werd B onbewerkt

gelaten (babad) ; terwijl in November '95 begonnen werd met

C alleen oppervlakkig te bewerken (mapassen).

Verder moet nog worden aangeteekend, dat de tuinen 143

A, B en C. abusievelijk aangelegd werden op een terrein,

dat vroeger tot kampoeng-emplacement was gebmikt en

waar ook stallen van het Inlaodsch personeel gestaan hadden,

waardoor het verschil in effect van al of geen grondbewer-

king minder marquant is geworden.

Stuk A. van No. 144 werd in Februari en Mei 1897 door

z. g. kanker (Djamoer oepas) aangetast, waardoor vele wo-

men afstierven en dus van veel mind er exemplaren geoogst

kon worden dan in het jaar 1896.

Gaat men nu de cijfers in bijgevoegde staatjes na, dan

vertoonen de boomen, voorkomende op gronden, bewerkt op

de wijze zooals sinds 1892 bij de Gouvernements kina-

onderneming gevolgd wordt, nl. diepe grondbewerking gepaard

met groene bemesting zulke gunstig e verschillen in de hoog e,

productie en alcaloidgehalte van den bast, dat ieder onbe-

vooroordeelde zal moeten toegeven, dat dit de werkwijze is.

om de gunstigste verhouding tusschen kosten aan grondbewer-

king en productie te verknjgen. .,.
9

Te wenschen is het nu, dat bovenstaande cijfers aan eidio.

mogen geven dat meerdere kinapla
voorbeeld i

nkele collega's moge volgen,

oppervlakkig bewerken van de bouwkruin en nai»^"
j

groene bemesting, moge laten varen, om ook over te gaa
^

de zooveel voordeeliger methode als gevolgd wordt I)

Gouvernements kina-onderneming.
aaB

Tevens volgt hieronder nog eene opgave der kosten



onderhoud der verschillende proeftuinen van af het begin der

proef tot ult°. December 1898, benevens de opbrengat per

bouw van elk stuk, waarbij de pnjs van de zwavelzure kinine

op f 20 p. K. (x. is berekend.

'1
'..

Oppervlakte Leef-

tijd

1 taJ Net

143 A.

» C.

/<;. M.-n--

ti. .'lliit'tlp'.

;2B73nRR.

1 B 46 » 7
;
f 82.97

» 55.44

1
raoa—J|+r«w

-

'.

|3B 12 » 80.24 1*200.- i+»i»r^S!
b-

B. IB 4 » » 52.55 , 40.- + » 12 Onbewerkt.

V
- * Hijl.rulen. 139 » 4, . 70.25 » 73.- + , 3 [Qtensld be-

120 o . 40.16 » 0.83 _ „ 39 I tabewwtt.

1 CL. 171 » » 49.82 • 30.- _ , 19 0^er*W£

* I». , IB 243 » » 69.61 » 35.-

ka Pt.°
Pge"

M A 2B 80 t. . » 72,53
_ i 30 [ntenaid be-

' * , 300 » „ 30.31

1 c.
B 240 » 49.04 , 02.-

'i^r

* D
- 1 332 » * ' 7L53 » 42.— _ . 29 InUnarf l>e-
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Doch om ook belangstellenden, die de Gouvernements kina-

onderneming niet kunnen bezoeken, een duidehjk beeld te

geven van het enorme verschil in resultaat by de Yerlatenen

nieuwe werkwijze, zoo worden bij dit verslag eenige lichtbeel-

den gevoegd waarvan:

Plaat A. een beeld geeft van den Hijbridetuin N°. 52 A.

intensief bewerkt.

„ B. van een boom uit dien tuin.

„ C. een voorstelliDg geeft van tuin N°. 52 B. onbewerkt.

„ D. Id. van een boom uit dien tuin.

, E. De scheidingsvlakte van proefstuk A en B tuin

N°. 52.

P. een beeld geeft van den Ledger- tuin No.

intensief bewerkt.

G. Id. van tuin N«. 144 B. onbewerkt.

H. De scheidingsvlakte van proefstuk A e

tuin No. 144.

144 A.

De uitgaven aan grondbewerking bedroegen in het atge-

loopen jaar f 11624.83 (zie Bijl. M), tegen f 13377.35 in het

jaar te voren, dus respectievehjk f 9.55 en / 10.66 per bouw.

Over 1896 bedroeg dit / 11.42.

Gespecificeerd voor elk etablissement bedroegen deze uit-

gaven :

der

etablissementen.

Grootte

onderhoud

Id. be-

Aanteekeningen.

Nagrak.
Lembang.
Kawah-Tjiwidei.
Rioeng-Goe-

Tirtasari*.

Tjinjiroean.

Tjibeureum.
Tjibitoeng.

116V1

1381 2

203

1727.41

398.90
497.95

1308.87

2250 04'

1X79.13*

7.01

9.45

9.24

8.86
Jtuk lv oogst)-

Totaal. 1210 11.i24.X3 9.55 —

-
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En wat verder de proeven met aanwending van stalmest

betreft, hoe gunstig deze resultaten ook mogen zijn, zoo

blijven niettegenstaande de voortdurende uitbreiding van den

yeestapel van net Europeesch personeel, de geringe beschikbare

hoeveelheden, in vergelijk met het enorme te bemesten areaal

zich steeds tegen een toepassing op mime schaal verzetten.

Bovendien moet hierbij niet uit het oog worden verloren,

dat een dergehjke bemesting der plantsoenen zeer kostbaaris

en blijft wijl de stallen en mestputten in de meeste gevallen

buiten de onderneming zijn gelegen en de mest dus soma

palen ver getransporteerd moet worden.

Met het oog hierop werden dan ook proeven genomen met

verschillende kunstmeststoffen, en zullen de resultaten hiervan

in een volgend verslag bekend gesteld worden.

Het volgend staatje geeft een schema der inrichting dozer

proeftuinen.
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Omtrent de resultaten der groene bemesting met lupinen,

fan worden medegedeeld, dat eene uitzaaiing van lupinen,

voor de derde maal, in sommige tuinen, moest achterwege

blijven, omdat de aanplant aldaar, aedert 1896, door de her-

haalde bodembewerking zoo gesloten was geraakt, dat het te

voorzien was, dat de lupinen onder dergelijke zware schaduw

zich toch niet zouden ontwikkelen.

Van deze tuinen zullen in 1899 dus monsters bast tot onder-

zoek genomen worden, om den invloed te bepalen welk een

bemesting met lupinen, gedurende twee achtereenvolgende

jaren, op het alcalaloi'd-gehalte heeft uitgeoefend.

In de overige tuinen waar de lupinen nog voor de 3e maal

konden uitgezaaid worden zullen deze in tegenstelling met

vroeger, voortaan eerst dan onder den grond gewerkt worden

als ze wat ouderzijn en wat meer loofgezet hebben, want niet

alleen is dan het volume grooter der massa welke men onder

den grond kan werken, doch is vooral de voorraad stikstof-

houdende knolletjes aan de wortels zooveel te rijker.

Ook de jonge kinaplanten waartusschen een paar malen lupinen

geplant en onder den grond gewerkt zijn hebben zich veel beter

ontwikkeld dan overeenkomstige plantjes, waar deze bewerking

niet had plaats gehad, zoodat op ruimer schaal met de toepassing

dezer soort bemesting, in de jonge tuinen zal voortgegaan worden.

De Helopeltis Bradie bleef zich op alle etablissementen van

den Malabar, te Xagrak en te Bioeng-Goenoeng vertoonen,

doch richtte dit jaar geen noemenswaardige schade aan
;
wel

daarentegen de Euproctis flexuosa, (Hilmd merang), in een

twee-tal tuinen te Tirtasari en Tjmjiroea* en in alle tuinen

te Tjiheureum, doch de toegepaste bestrijdingsmiddelen reeds

nader otnachreven in het

„Bericht omtrent de Gouvernements kina-onderneming over

»het le kwartaal 1898" hadden een dusdanig gunstig effect,

dat deze rups sterk

Emstig hadden de aanplantingen echter alleen door den z. g.

banker Djamoer oepas te hjden, en wel de enten-plantsoenen

te Tirtasari.



De oogst van zieke boomen en takken bedroeg aan natte

bast in:

Gruis gebroken pijpen wortelbast Totaal

1897 48344.'/, KG.-13985. 1

/* KG.-1194.t/i KG-63528.*/, KG.

1898 61286 „ -28616 „ -2007 , -91909 ,

waaruit volgt, dat de ziekte zeer is toegenomen, niettegen-

staande alle middelen werden aangewend om de verspreiding

te gaan.

een tuin groot l*/2 bouw werden alleenaan zieke takken

V2 KG. geoogst, terwijl in het eerste kwartaal 1899

deze oogst te Tirtasari gesehat wordt op ± 100000. i/j KG -

natte bast.

Ofschoon met zekerheid nog niets omtrent de oorzaak der

ziekte kan gezegd worden, zoo heeft het aanhoudend onder-

zoek toeh al reeds uitgemaakt, dat vocbtige standplaata en

weersgesteldheid hierbij een hoofdrol spelen.

Op de ondernemingen ten zuiden van Bandoeng gelegen

vertoont deze ziekte zich bijna uitsluitend iD de Ledgeriana-

enten en slechts sporadisch in de hy bride-enten en Ledgeriana-

zaailingen plantsoenen; en zullen, om deze reden, de tuinen

op het etablissement Tirtasari voortaan dan ook niet meer met

enten, maar met zaailingen worden ingeboet; en mocht on-

verhoopt de ziekte ook deze gaan aantasten, dan zal er geen

ander middel overblijven dan het Westelijk gedeelte van dit

etablissement maar geheel af te schrijven en te verlaten.

Wei te betreuren is het echter, dat de wetewchap M»r

licht nog niet heeft laten schijnen omtrent aard en bestrijdin?

dezer ziekte, welke zich in de jaren 1695 en '96 ook in

Liberia-koffietuinen in het Buitenzorgsche vertoonde (o. a. °P

de onderneming Tjitrap.)
.

r.

Op de zaadbedden kwam eene, tot nu toe nog met waa-

genomen ziekte voor, waarschijnhjk een gevolg van «

lang en te dicht op elkaar staan der jonge plantjea, *

door verschillende omstandigheden niet bij tijds kondenw^
uitgedund. De ziekte kenmerkte zicb door het rood wo

der blaadjes, en Week het, dat zich op deze een fungu
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vormd had, maar of deze oorzaak dan wel gevolg is der ziekte,

kon nog niet uitgemaakt worden.

Door de alang-alang bedekking weg te nenien en er een

met varens voor in de plaats te stellen, welke een ruiraer

toetreding van lucht en licht veroorloofde bleek echter, dat

de ziekte tot staan gebracht kon worden.

IV. OOGST YkX KIN A.

De oogst van 1898 bedraagt 715916 halve kilogrammen bast,

waarvan 700472 ten verkoop in Nederland, 4349 voor deit

Militairen Geneeskundigen Dienst hier te lande en 11094,

welke aan de Bandoengsche kinine labriek werden verstrekt,

voor de bereiding van zwavelzure kinine.

In 1897 bedroeg de opbrengst 651774 halve kilogrammen,

zoodat eene vermeerdering van 64142 halve kilogrammen valt

waar te nemen.

En ware het niet ten gevolge der Gouvernements aanschnj-

ring bij Missive van den Gouvernements Secretaris ddo. 3

Mei 1894, No. 1238/b, nl. om de productie voortaan zoolaag

mogelijk te houden, waarom de oogst dan ook reeds in de

maand September van het verslagjaar met opzet werd gestaakt,

dan had onderwerpelijke hoeveelheid zeker nog meer kunnen

bedragen.

Su toeh werd alleen geoogst wat, met het oog op een ratio-

neel onderhoud en zonder schade te Yeroorzaken,tiietnagelaten

kon worden, doch hierdoor werden groote uitgestrekthedeo

°- a. te Tirtasari, Tjinjiroean en Tjibeureum alleen reeds res-

pectievelijk 90, 60 en 90 bouws onaangeroerd gelaten ;
welke,

200 sij tot een particulieren aanplant behoord badden, onge-

twi
J
T

feld geoogst zouden zijn.

^
T
u dan ook bij de Gouvernements onderneming niet meer

de maatstaf geldt om te oogsten wat met voordeel geoogst

kan worden en angstvallig (in gevolge bovenbedoelde aanschnj-

Ting) slechts een zeker quantum in het oog moet gehouden

^
or<len, om dit zoo weinig mogelijk te overschnjden ;

doch

de tiatuur zich aan diergehjke lastgevingen natuurlijk niet
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stoort, zoo maakt de Gouvernementscultuur op particuliere

planters, die niet op de hoogte der „histoire intime" zijn, in

de laatste jaren- wel eens den indruk, alsof hierbij op zeer

irrationeele wijze te werk werd gegaan, daar zij met hun plan-

ters aard, het niet over zich zouden hebben kunnen verkrijgen,

dergelijke enorme hoeveelheden oogstbaren bast renteloos aan

de boomen te laten blijven.

Van het product ten verkoop naar Nederland yerzonden,

602299 halve kilogrammen Ledgeriana of fabrieksbast, met

een gemiddeld gehalte van 7,49% kininesulphaat, tegen

578298 met een gemiddeld gehalte van 7,16% in 1897; zijn

de dus (ongerekend de 11094 halve kilogrammen bast met een

gemiddeld gehalte van 6,13°/ geleverd aan de Bandoengsche

kinine fabriek) eene vermeerdering met 24001 halve kilo-

grammen.

Met uitzondering der 4349 halve kilogrammen bast, gele-

verd aan den Geneeskundigen Dienst in Indie, vermeer-

derde de Succirubra-productie (pharmaceutische bast van 73476

halve kilogrammen in 1897 tot 98173 in 1898; alzoo eene

toename met 24697 halve kilogrammen.

Boven vermeld cijfer aan fabrieksbasten, tot zwavelzure

kinine herleid, geeft voor 1898 eene hoeveelheid van 22892

kilogrammen tegen 20703 in 1897.
.

Dat een groot gedeelte van het product (even als in e

laatste jaren en om dezelfde redenen) weer in de tuinen

achtergelaten moest worden, (o. a. om het lage gehalte, war-

door het niet zonder verlies ter markt gebracht had kunne

worden) bhjkt ook uit het hooge gemiddeld gehalte, 7, n

van het verzonden product.

Wel is waar vertoonden de bastpnjzen eenige ™»™n

Jt

daar sedert de aanhoudende dating der unit van af 189
, ^

1897 eene njzing der gemiddelde unit, met 2 cents, yi

constateeren, doch de plotselinge daling, welke in he
j

ntrad, o*» 'arts
$ cents in de November veiling van
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over Maart van 1898) deed huiverig zijn, ora basten van laag

gehalte, welke, bij de njzing van 1897, wel met eenige winst

gerealiseerd hadden kunnen worden, op dusdanige onvaste

basis, te verschepen; waarbij bovendien nog in het oog dient

te worden gehouden, dat het product van het eene jaar eerst

in een volgend jaar wordt verkocht.

Bovengenoemd gemiddeld gehalte dat voor eene onderneming

bij rationeele exploitatie feitehjk veel te hoog is zal eerst dan

tot een behoorhjk peil gereduceerd kunnen worden, wanneer

de raaatregel wordt genomen (zooals bij dezerzijdsch g.-nmti-

veerd schnjven van den 15en October 1898, No. 178 werd

voorgesteld) om een grooter hoeveelheid bast aan de Bandoeng-

sche kininefabriek ter verwerking af te staan dan tot nog toe

het geval was, als wanneer eerst een vaste basis zal zijn ver-

kregen om, zonder gevaar van misrekening en verlies, het

minimura-gehalte te kunnen bepalen, waarbij basten, welke

thans in de tuinen achtergelaten moet worden, nog met winst

tot kinine verwerkt kunnen worden.

In het „verslag omtrent de Gouvernements kina-onderneming"

over het jaar 1897 (zie Hoofdstuk IV. oogst van kina) kon

nog geen opheldering gegeven worden, waaraan de gestadige

achteruitgang in alcaloid-gehalte der ententuinen te Tiria-

wn, (bekend onder den naam van „Mengsel Bioeng-Goenoeng")

*aa toe te schnjven, hetzij aan de toeneming in ouderdom,

dan wel aan de vermenging van het product, met basten van

gehjksoortige en even ouden enten, uit andere tuinen, en dus

verschil in samenstelling der bouwkruin in de verschillende

tuinen, hierbij de nadeelige factor was.

In 1894 nl. bedroeg het gemiddeld gehalte van het product

(stambast) 13,09%; in 1895 11,08%; in 189« 10,36% m
1897 9,89o/ en in 1898 8,89%.

Bij het deswege ingestelde onderzoek bleek echter, dat de

^rmenging van gehjksoortige en even ouden bast afkomstig

^ verschillende tuinen, wel eenigen invloed op den achteruit-

&*% had, doch dat de hoofdoorzaak geweten moest worden

aa° toeneming in leeftijd.



De alcaloi'd-gehalten der verschillende tuinen van gelijke

soort en ouderdom, bewogen zich toch van 8,89 tot 9.14 pCt.

in den stambast en van 5.88 tot 7,68 in den takbast ; terwijl

daarentegen dezelfde soort enten, doch van jeugdiger leeftijd,

een gemiddeld gehalte van den stam- en takbast gemengd

12.24 pCt. bleken te houden.

Het laagste gehalte ad. 3,55 pCt., tegen 4,61 pCt. in het

jaar te voren leverde een partij op, groot 6772 halve kilo-

grammen en afkomstig van een hybride zaailingen plantsocn

te Tjibitoeng.

Hoe weinig atabiliteit echter het gehalte van een uit Led-

geriana-hybriden daargesteld plantsoen bezit, moge blijken uit

bovengenoemd cijfer en uit de omstandigheid, dat onder deze

zellde zaailingen, boomen aangetroffen werden, welke op ± w

jarigen leeftijd een gehalte in den stambast aantoonen van

ruim 14 pCt. sulphaat.

Ook de productie per boom uit deze soort tuinen verkregen,

viel enorm tegen, daar 2516 boomen slechts 4344 kilo bast

leverden, of l 3
/4

kilo per boom.

Uit het hieronder volgend schema blijkt, dat van alle etabis-

sementen Tjibeureum in het verslagjaar niet alleen het mees-

te product, maar ook van het hoogst gemiddeld gehalte leverde,

nl. 138356 halve kilogrammen met een gemiddeld ge a

van 8.02 pCt. kinine sulphaat.
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uaar Nederland verzonden bestond u

KlNA-SOORT.

—
BALE.. KlSTEN —

C. C. Ledgeriana.

C. Succirubra.

2607

744

602299

98173

TOTAAL. 2607 744 700472

Slechts het kleinste gedeelte van het Ledgeriana-product

werd door ontgraven van zieke boomen en rooien van enkele

ijl staande plantsoenen (te Nagrak) verkregen, doch het hoofd-

contingent leverde de uitdunning der jonge plantsoenen ;
meest

2e aanplant.

En dat het hoogst noodzakelijk was, dat deze uitgedund

werden, ten einde bast- en alcaloid-verlies te voorkomen, kan

uit de navolgende opgave omtrent eenige tuinen van het etab is-

sement Tjibeureum bhjken.

Grootte. Id. Id.

Tuin Aantal natte bast

berekend

droogebast

x\0. Bouw. DR.R. natte bast. per bouw

in »/i k°8
-

per bouw

in '/iko*.

3
! 3 77 14354 4551 1820

22004 ! 4 471 27250 5514
5

i 4 426 30704 6328 2500

271 71606 7500 3000

7 2 85 11340 5225
13 1 68 6336 5580 2200
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echter niet te hoog op te voeren,

liet uitgedund, maar alleen de zieke

boomen geoogst.

Het succirubra product werd in hoofdzaak verkregea van

de etablissementen Rioeng-Goenoeng en Tjibitoeng.

In een vorig verslag werd reeds melding gemaakt van een

aangenomen rationeeler wijze van oogsten, waardoor men ver-

zekerd was alleen product van hooge pharmaceutische waarde

te verkrijgen; en dat deze ook bleef voldoen kan blijken uit

het feit dat de productie in 1898 aan pypbast met 3750 halve

kilogrammen, vergeleken bij den oogst van 1897, is vermeerderd.

In 1897 werd geoogst 11428 halve kilogrammen pijpen van

li
:

i en l/
2 Meter en in 1898 13064 halve kilogrammen, dus

eene vermeerdering van 1636 halve kilogrammen.

Een en ander blijkt uit het volgende 4- jaarlijksch over-

went van de succirubra oogst van het etablissement Kioeng-

Goenoeng.

Oogst-

jaren.

Hoeveel-
heid lange
pijpen van
1 Meter

1

j kilo's.

korte pij-

'
2 kilo-

Totaal Hoeveel- Totaal
gewicht ;heidgebro- pr0(iuctie

- -

1

2
kilo- in ' , kilo- grammen.

grammen. grammen.

• 1895

1896

1897

1898

9331
10637
11428
13064

5004
9103
6035
8149

14335
19740
17463
21213

12596
16547
15455

18514

26931

36287
32918
39727

De totale succirubra productie van bovengenoemd etablisse-

ment bedroeg in 1897 32918 halve kilogrammen en heeft

°Pgebracht / 11892.01 of gemiddeld f 0.3612 per half kilogram,

tegen f 0.27« in 1897.
De pnjzen der pijpen varieerde van / 0,18V2

totfM5eiidie

der gebroken pijpen van / 0,21% tot / 0,373/4 per half kilogram.
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Uit het oorspronkelijk Ledgerianaplantsoen te Tjinjiroean,

groot 4 bouws werden alleen zieke boomen geoogst, en wel ten

getale van 57, welke een product opleverden van 5180 halve

kilogrammen met een gemiddeld gehalte van 5,28 °/ kinine,

468 1/2 kos - Gruis (takbast) houdende 4,94

2142 „ gebroken pijpen (stambast) id 5,35

Wortelbast

5180 i/
2 kos. totaal, inhoudende gemiddeld 5,28 °

gevende 7,10 sulphaat; terwijl uit dezen zelfden

alleen aan oogst van zieke boomen, in

:

werd verkregen 4952 1
j2 k

os met gemiddeld 5,47 c

2037 „ „ „ 5,50

>97 5,79

Te Tjibeureum werden eveneens zieke boomen uit het oor-

spronkelijk Ledgeriana plantsoen ontgraven en gaven deze:

953 i/
2 kos. Gruis (takbast) houdende 4,86 »/ kinine.

2466 „ gebroken pijpen (stambast) id 5,92 „ -

673 „ Wortelbast id 5,60 „ .

4092 i/
2 kos. totaal, inhoudende gemiddeld 5.62 °/ kinine,

gevende 7,56 o/ sulphaat.

Het gemiddeld gehalte dezer tuinen bhjft dus, niettegen-

staande den hoogen leeftijd (+ 30 jaar) vnj constant.

Uitvoerige opgaven, omtrent de bij elke veiling verkochte

soorten en behaalde prijzen vindt men in Bijl. J.
.

q
Daaruit blijkt, dat de algemeene middenprijs voor de m

veiling verkochte hasten in 1898 beliep f 0.32™ P
erhalf^

gram, tegen / 0.3236 in 1897 en 0.1825 in 1896; en dat

^

gemiddelde unitprijs (per half kilogram bast en per pr°cea



kinine sulphaat) f 0,04"? (zie Bijl. H.) was, tegen f
0,04'" iu

het jaar te voren en / 0,026? in 1896.

Bedroegen de middenpnjzen in 1896 voor het Ledgeriana-

product / 0,1781 en in 1897 /' 0,32* per half kilogram, in

1898 was de middenprijs / 0,32^0.

Voor succirubra was in 1896 de middenprijs f 0,24« in

1897/- 0,2659 en in 1898 f 0,31*> (zie Bijl. J.)

De middenprijs van de op alle veilingen ten verkoop

aangeboden hasten steeg in 1898, in vergelijk met 1897, met

f 0,00^.

De totale bruto opbrengst was/ 217220 (zie Bijl. I).

V Personeel en geldmiddelex.

Onder het Europeesch personeel, het vorig jaar bestaande

art: 1 *ad. Directeur, 1 botanist, tijdelijk toegevoegd aan den

wnd
. Directeur; 5 opzieners en 2 eleve-opzieners, kwamen de

volgende mutatien voor.

Bjj Besluit van Z. E. den Gouverneur-Generaal van Xeder-

k*dtch-Indie van den 27™ Januari 1898 No. 7, werd besloten:

Eerstelijk krachtens koninklijke machtiging:
I te bepalen dat, ter voorbereiding van de herrorming der

Gouvernementskinaonderneming in de Residence Preanger-

**9«*tschappen tot een proefstation, de kina-aanplantingen op

die etablissementen, welke in verband met de reorganisatie

verlaten zullen worden, geleidelijk in eigen beheer zulleQ wor-

den gerooid.

D in te trekken de betrekking van Adjunct-Directeur
bU de Gouvernementskinaonderneming in de Residentie Pre-
an9er-Eegentschappen ingesteld bij artikel 2 van het besluit

van 7 November 1878 No. 4 (staatsblad No. 288);
HI in afwachting van het tot stand komen der sub I be-

doelde hervorming, bij de Gouvernementskinaonderneming in

«e Residentie Preanger-Eegentschappen in dienst te stellen een

J>otanist op eene bezoldiging van /"500.— (vijf honderd gulden)

8 maands met twee drie jaarhjksche verhoogingen van / 100.—
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(een honderd gulden) 's maandB tot een maximum van / 700.—

(zeven honderd gulden) 's maands, en onder genot Tan vnje

woning of van eene huiahuurindemniteit van / 50 (vijftig

gulden) 's maands.

Ten tweede: Bij de Gouvernementskina-onderneming in de

Residentie Preanger-Kegentschappen te benoemen:

a tot Directeur, op de daartoe staande bezoldiging van /800

(acht honderd gulden) 's maands en de verder aan die be-

trekking verbonden wettige voordeelen:

P. van Leersum thans tijdehjk belast met de waarneming

dier betrekking: met uitnoodiging aan den Directeur van

Binnenlandsch Bestuur om in overleg met de Algemeene

Rekenkamer het noodige te verrichten voor de regeling der

aan genoemden ambtenaar, op grond van het bepaalde in

No. 2324 van het Bijblad op het staatsblad van Nederlandsch-

Indie toekomende traktementsverhoogingen.

b tot botanist, op de daartoe staande bezoldiging van f 500

{vijf honderd gulden) 'a maands en de verder aan die betrekking

verbonden wettige voordeelen : Dr. J. P. Lotsij thans tijdehjk

toegevoegd aan den waarnemenden Directeur van genoemde

onderneming.

By Besluit van den Resident der Preanger-Begentschappen

dd°. 9 Juni 1898, No. 102, werd bepaald:

I over te plaatsen.

a van het etablissement : Tjibitoeng naar dat te Nag™*

den eleve opziener J. P. Stekkinger.
b van het etablissement Nagrah naar dat te Tjibitoeng den

opziener A. Schrun.
II Met wijziging in zoover van artikel II van het besluit

dd°. 3 November 1894 No. 8795/8, te bepalen, dat de wer -

zaamheden op het etablissement Lembang tegelijk met zijoe

eigen betrekking worden opgedragen aan den eleve opzien«

van het etablissement Nagrah J. P. Stekkinger.

Bij Besluit van den Directeur van Binnenlandsch-Bea^

dd°. 28 October 1898, No. 444, werd aan den opaenerbga

Gouvernementskinaonderneming W. A. G. Hafkenscheid m
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ingang van 1 Juli 1897, de 4e driejaarhjksche tractements-

verhooging ad. f 25 'a maands, bedoeld by staatsblad 1891

Xo. 38, toegekend, waardoor deze ambtenaar thans op zijn

maximum bezoldiging is gekomen.
Bij Besluit van den Directeur van Binnenlandsch-Bestuur

dd°. 17 October 1898 Xo. 424, werd besloten:

Aan den Directeur bij de Gouvernementskinaonderneming
in de Residentie Preanger-Begentschappen P. van Leersum,

gerekend van den len Maart 1898, toe te kennen de le, 2e, 3e

in 4e tractements verhooging van f 50 (vijftig gulden) 'a maands,

bedoeld bij Gouvernements Besluit van 15 October 1872, No. 18

en zijne bezoldiging mitsdien van af eerst gemelden datum te

brengen op / 1000. (een duizend gulden) 'a maands.

Bij Besluit van zijne Excellence den Gouverneur-Generaal van

Xederlandsch-Indie, dd°. 31 October 1898, No. 8, werd besloten :

ilachtiging te verleenen om van het oyer het jaar 1897, in

'a Lands kas verbleven bedrag der bezoldiging van den Directeur

der Gouvernementskinaonderneming in de Preanger-Regent

-

schappen, aan dien functionaris uit te betalen eene som van

f 2800. (twee duizend acht honderd gulden) als belooning voor

hetgeen door hem in de functie van waarnemend Directeur

der genoemde onderneming gedurende het jaar 1897 en de

maanden Januari en Februari 1898 in het belang dier inrich-

tinS is gedaan.

Verder werd nog bij Besluit van zijne Excellence den

Gouverneur-Generaal, dd°. 23 December 1898, No. 29 bepaald :

Den Botanist bij de Gouvernementskinaonderneming in de

P
>-e«nge>--Itegentschappen Dr. J. P. Lotsij, op de aan zijne

betrekking verbonden bezoldiging en verdere wettige voor-

deelen tijdelijk toe te voegen aan den Directeur van 's Lands

Plantentuin te Buitenzorg, tot voortzetting in den, tot 's Lands

Plantentuin behoorende bergtuin te Tjibodas, van de hem
bl
J artikel I zjjner bij besluit van 29 September 1896 No. 4,

vaatgestelde instructie opgedragen onderzoekingen.

>m
°P ulto. December 1898 bestond, na bovengenoemde muta-

n, het Europeesch personeel dus uit

:
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1 Directeur,

5 Opzieners en

2 eleve Opzieners,

Het vast Inlandsche personeel telde op ulto. December 1898.

3 pakhuismandoers,

249 boedjangs en

2 bedienden bij het chemisch laboratorium.

Over gebrek aan werkvolk viel in het afgeloopen jaar niet

te klagen, zoodat de werkzaamheden geregeld konden worden

voortgezet.

De uitgaven ten behoeve der onderneming (zie Bijl. •)

bedroegen in 1898.

Traktement Directeur en verder Europeesch

personeel /
30 -20 ^

Reis- en verblijfkosten •
6

jj^
Schrijfbehoeften

30
"'__

Laboratorium bediende »

Uitgaven aan vernieuwing, reparatie

en materialen van gebouwen en

drooginrichtingen f 2790.71

Uitgaven voor aanplant, inzameling,

vervoer van het product (tot Ban-

doeng en Tjimahi) benevens inla- n „ tn mi

ding enz. enz 56919.36
5 59710.07

Totaal. • Tn^'
Bij de begrooting voor het jaar 1898 was toeSest&^'_

Traktement Europeesch personeel . . • •

l200-
Reis- en verblijfkosten • ^^
Schrijfbehoeften ••';.

Aanplant, inzameling, vervoer van het product (tot ^
Bandoeng en Tjimahi) gebouwen enz. enz. a __

Totaal. •
/«**?
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zoodat de uitgaven / 1 600.07 5 minder bedroegen dan waarop

ij de begrooting gerekend en toegestaan was; en dit niette-

enataande de zoo veel grootere productie boven de geraamde.

Bij deze uitgaven dienen echter nog gevoegd te worden, de

osten van het vervoer van de spoorwegstations te Bandoeng

en Tjimahi naar Tandjoeng Priok ad f 6407 (niet onder de

aangevraagde en toegestane fondsen ad / 92640.— begrepen);

zoodat de gezamenlijke uitgaven in Indie, met inbegrip van

laatst bedoeld vervoer hebben bedragen f 97447.

Worden alle uitgaven in Indie omgeslagen over het geleverde

product, dan bhjkt, dat deze per half kilogram hebben bedragen

:

in 1896 / 0.1404

1897 , 0.1429

1898 , 0.1226

Blijkens Bijlage L. van het jaarverslag over

1897, bedroegen de gezamenlijke uitgaven in Indie",

met inbegrip van het transport van het product

naar Tandjong Priok over dit jaar . . . . / 93198.—
De kosten van verzending en verkoop in Europa . „ 25586.

—

Totaal. . . / 118784.—

Het bruto provenu van den oogst over 1897, op de veilingen

in 1898 te Amsterdam gehouden, beliep / 217220; zoodat,

met den oogst van 1897, de niet onbelangrijke winst is behaald

v*n f 98436 (zie Bijlage I.); onder welk bedrag echter nog

niet berekend zijn, de sommen van f 12065 en / 230, zijnde

rendementen van in Indie op publieke vendutie verkochte zaden,

enten en gerooide kinastammen (zie Hoofdstuk III), zoodat dus

<k zuivere bate, welke de Gouvernements kina-onderneming
over 1897 heeft opgeleverd, een bedrag van/ 110.731 uitmaakt.

^e gezamenlijke uitgaven berekend per half kilogram bast,

met inbegrip van het vervoer naar Tandjong Priok bedroegen

^ 1897 / 0,1429

dl« van vervoer naar Europa en verkoop van het

product „ 0.038*

Totaal. "
. / 0,18^

UX 22*
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De bruto opbrengst per half kilogram was gemiddeld / 0,327 -,

zoodat het netto provenu per half kilogram bast / 0,14
55

be-

draagt tegen f 0,14s8 in het jaar te voren.

Een gespecificeerde opgave van de uitgaven in Indir, m*
het jaar 1898, vindt men in Bijl. M. en blijkt daaruit, dat

het onderhoud der tuinen f 9.60 per bouw heeft bedragen

tegen f 10.60 in het jaar te voren; en alle onkosten in Indie

op den oogst, inclusief spoorvracht en inlading te Tandjony

Priok f 0,03^1 per
ij
2 kilogram tegen / 0,0388 jn 1897.

VI. SCHEIKUNDIGE OnDERZOEKINGEX.

Ingevolge een daartoe aan de Nederlandsch Indische Kegee-

ring gedaan collectief verzoek, door de Soekaboemische Land-

bouw Vereeniging en den technisch Directeur der Bandoengsche

kinina fabriek, H. J. van Prehn, werd, by Besluit van zijne

Exceilentie den Groeverneur-Generaal van Nederkmdseh-lm

ddo. 2 April 1898 No. 7, rapporteur opgedragen om bij even-

tueele geschillen, omtrent het alcaloi'd-gehalte van, aan de

Bandoengsche kininefabriek, door particulieren ter verwerking

tot zwavelzure kinine afgegeven kinabasten, als arbiter op te

Deze bemoeienis geschiedt natuurlijk kosteloos, en werd in

het afgeloopen jaar twintig keer ingeroepen.

Van de z. g. handelsanalyses (betrekking bebbende op Jet

naar Nederland ten verkoop verzonden product), oogst 189 ,

vindt men de resultaten der in Indie gestoken en onderzochte

monsters, vermeld in Bijl. D.

In een anderen, hierbij gevoegden staat (zie Bijl. E.) *°

den de uitkomsten der z. g. cultuur-analyses opgegeven, zf<*

nl. alcaloid-bepalingen uit een agronomisch oogpunt verric .

Zoo betreffen de Nos. 1—62 onderzoekingen,
welkewerde^

verricht, om een juist inzicht omtrent de verdeeling van

alcaloi'd in den bast te verknjgen. ,

Reeds in vorige verslagen der Gouvernements kina-on

^
neming (o. a. in die over de jaren 1896/97) werden tal^

analyses omtrent deze kwestie opgenomen, doch hadden
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alleSn betrekking op basten van de cinchona calisaija Ledge-

nana; terwijl de onderwerpelijke zijn van basten van de hy-

bride (cinchona succirubra X cinchona calisaija Ledgeriana)

No. 233.

Even ala vroeger, werd ook nu weder van twee verscheidene

meters hooge boomen, gemerkt A en B, de bast van den stam

in stukken van 25 c. M. lengte verdeeld, en deze elk afzonderlijk

onderzocht.

Het resultaat van het onderzoek leert (zie ook de hierbij

gevoegde graphische voorstelling Bijl. P.) dat de verdeeling

van het alcaloid bij hybriden veel regelraatiger is, dan bij

Ledgeriana's, en lang niet die onderlinge atwijkingen vertoont,

al naar de hoogte waarop ze gesneden is.

De groote invloed der chemische en physische geaardheid

van den bodem, op het alcaloi'd-gehalte van den bast komt ook

by deze analyses weer sterk uit, zijnde toch deze enten van

gelijken leeftijd en slechts op enkele Rhijnl. Roeden van elkaar

geplant, en wijzende toch zulke enorme verschillen in alcaloid

kingen sub Nos. 63 — 100 1) verrieht ter

bepaling van al of niet toename in alcaloi'd-gehalte met den

leeftijd, dat er alhoewel gering toch na bet 4e jaar gestadige

achteruitgang hierin plaats heeft; zooals annexe graphische

voorstelling (zie Bijl. 0.) ten duidelijkste aantoont.

Uit de onderzoekingen (vermeld sub Nos. 101— 174), ver-

rieht, om de mate van invloed na te gaan, van een bemesting

met atal- en compost- meat, op het kinine- gehalte der boomen,

Mijkt, dat zoowel bij Ledgeriana als bij Hybriden, (c. c. L. X <*•«')

<*eze soort bemesting in de meeste gevallen, een gunstigen

invloed op het alcaloi'd-gehalte uitoefent.

Men dient hierbij evenwel niet uit het oog te verliezen, dat

eerst uit een veel grooter aantal analyses pas zekere cijfers

omtrent het zoo moeielijke bemestingsvraagstuk verkregen

x
) Ter vergemakkelijking by het Yergelijken zijn de resultaten dezer

attde soort onderzoekingen van het jaar te voren. thans ook weder by



kunnen worden, en moeten de opgaven hieromtrent slechta ala

voorloopige aangemerkt worden.

Zoo ia o. a. nog een onopgehelderd verschijnsel, waarom,

na bemesting, het kinine-gehalte soms constant blijft, en in

andere gevallen onder totaal gelijke omstandigheden zulk een

enorme toename vertoont (zie de analyses sub Nos. 141— 162).

Ook is het nog niet gelukt om middels bemesting, aan enten,

waarvan de bast door de een of andere oorzaak, een lager

gehalte aantoont, dan de bast van den moederboom, welke het

entry's leverde, weder hun oorspronkelijk gehalte terug te geven.

Wijze van bemesting, soort van mest, oude of nieuwe meat,

enz. enz. zullen wel factoren zijn, welke hierop van invloed zijn.

Dat na een 2 a 3- tal jaren, als de boomen niet meer op-

nieuw bemest worden, deze weer langzamerhand in alcaloid-

gehalte achteruit gaan, blijkt uit de onderzoekingen sub. Nos.

105—106—117/120, 129/132.—
Op eene onderneming echter, met zwaar geaccidenteerd ter-

lijk, zoo niet onmogelijk, niet alleen omdat de formatie van

dergehjk terrein zich er niet toeleent om een veestapel daar aan

te houden, doch voornamehjk, zoo als in Hoofdstuk III reeds

werd vermeld, om de hooge transport-kosten, welke daarvan

het gevolg zijn.

Om deze reden werd er dan ook toe besloten, om de mate

van invloed te bepalen, welke eene bemesting met kunstmest-

stoffen op de kinaboomen zou ten gevolge hebben.

Omtrent de inrichting dier proeven, werd in Hoofdstuk III,

ontginning, aanplant en onderhoud, reeds een en andermede-

gedeeld, en vindt men de alcaloid-bepalingen der hasten voor

en al eer met bemesting een aanvang werd gemaakt, vermeld

sub Nos. 175—240.
Tot bemestingstoffen werden gebruik: Thomasmeel, chloor-

kalium en bloedmeel, zoowel afzonderlijk als gemengd.

Over een jaar zullen de boomen opnieuw onderzoeht en

bij een volgend verslag medegedeeld worden.

irticuliere kina-ondernemine Daradjat, met hare
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bizondere grond-formatie, kunnen echter reeds eenige cijfers

van dergelijke bemesting worden opgeven (Sub Nos
. 241—289),

doch ook op deze gronden gaf stal- en compostmest de beste

resultaten; terwijl bij gebruikmaking van zwavelzure ammonia
zelfs achteruitgang in gehalte viel te constateeren.

Zooals in vroegere verslagen reeds aangeteekend werd, wordt
door Bommige planters nog steeds beweerd, dat kina zoo goed
als geen grondbewerking behoeft.

Om dit z66 erroneuse denkbeeld te bestrijden werden reeds

eenige jaren proeven hieromtrent genomen en cijfers mede-
gedeeld.

Ook gedurende het veralagjaar werd hiermede voortgegaan
en alcaloi'd-bepalingen verricht van: intensief bewerkte, opper-

vlakkig bewerkte en in het geheel niet bewerkte gronden en
vindt men de resultaten vermeld sub N08

. 290—315.
Het indertijd geuite vermoeden door wijlen den Directeur

der Gouvernements kina-onderneming, tevens scheikundige
Berxelot Moens: „dat het cinchonidinegehalte van den succi-

rubra-onderstam zou overgaan in de daarop geente Ledgeriana"
jerd reeds in de jaren 1885/86, door uitgebreide proefnemingen,

Joor rapporteur als juist en overeenkomstig de werkelijkheid
bevonden, doch bij voortgezette studie omtrent dit punt, trok
<j°k de aandacht, de omstandigheid, dat het kinine-gehalte van
ei

> wortelbast van enten, zooveel hooger is, dan dat van de

** 80ort niet verente succirubra's; en werd door talnjke

oaderzoekingen, (opgegeven sub Nos
. 317-334) bewezen dat

1 een gevolg is van het enten der Ledgeriana, waardoor
11 gedeelte van het kinine-gehalte in den onderstam over-

eat; en wel dat hoe hooger het kinine-gehalte is van den

wo r
naDa" 6nt

'
h°e meer toename van kinine er ook kan

°faen aangetoond in den succirubra-onderstam.

,
,

erd bo™ndien bemest met stalmest en steeg hierdoor het

ond«!!r
gehalte Van de Ledgeriana, dan toonde de succirubra-

'W"~
l °°k weer toename in gehalte (zie analyse 335—344).

- ~~ sub N°s
. 345—351 betreffen hasten van

lge 8uccirubra- en calisaija tuinen, gelegen op den Merbaboe,
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waarheen, zooals hiervoren reeds werd aangeteekend, rapporteur

gedurende het verslagjaar in commissie werd gezonden.

Analyse N°. 351 van een hybride, staande te Tjibitoeng,

oud ± 20 jaar, met een stamomtrek, op borsthoogte gemeten,

van 75 cM. en een gehalte van 11,60 pCt. kinine sulphaat,

welke in 1893 gevonden en sedert ter kunstmatige vermenig-

vuldiging bestemd werd.

Van een dezer enten, in den Westmoesson 93/94 in den vollen

grond gebracht, vindt men het gehalte vermeld sub N os
.
353—

358, terwijl hoogte en dikte dezer, thans 5-jarige enten zijn

als volgt:

*_ Hoogte in

Meters.

Stam-omtrek
in Meters op

borsthoogte.

Gehalte aan

Zwavelzure

kinine in proc.

3

4

5

6

5'. 11

5.75

5.76

5.18

0.27

0.22

26
0.30

0.27

5.80

6.60

9.35

7.94

8.32

8.17

onderzoekingen sub Nos. 359 — 374 werden bewerk

stelligd om na te gaan of

gesteldheid invloed op h

„w ja, in welke

alcaloid-gehalte der kinaboomen

Hiertoe werden van een groot aantal boomen, in hetbegm

van elk kwartaal, hasten ter onderzoek geaneden, en zullea

deze alcaloid-bepalingen eenigen tijd voortgezet en de resu -

taten later gepubliceerd worden.

De analyses sub Nos 375 — 380, hebben betrekking op mon-

sters bast uit enten tuinen te Tirtasari, ten einde te pogea

een verklaring te vinden van het vreemde verschijnsel
der

aehteruitgang van het product dezer tuinen in dejaren 1894/9-

ter verkoop naar Nederland gezonden en waarvan het resul-

taat in Hoofdatuk IV: oogst van kina, werd medegedeeld.
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De analyses, sub Nos 387 — 393. hebben betrekking op

monsters bast van de moederboomen te Tjinjiroean en Tji-

beureum, waarover in Hoofstuk IV: oogst van kina, insgelijks

reeds een en ander gezegd werd.

Aan net eind van dit hoofdstuk gekomen moet nog mel-

ding worden gemaakt van een hoogst belangrijk onderzoek.

Het betreft namehjk de bepaling van het tannaat-gehalte

van kinabast, waardoor ze voornamehjk geschikt wordt ter

bereiding van het zoo bekende koortswerend middel de china

Hquida, welk praeparaat uitgevonden door wijlen Dr. J. E.

de Vrij, op groote schaal bereid wordt door den Heer J. J.

Vernet, Apotheker te Tiel.

De resultaten van het onderzoek van den Heer Vernet

vindt men in Bijl. F.; en zal het wel onnoodig zijn hier te

vermelden, dat er zoo spoedig mogelijk aanplantingen zullen

daargesteld worden van boom No. 110 welke een gehalte van

23,7
°< chino-tannaat aanwijst!

En dat dit ook voor de kina-planters van veel gewicht is,

moge blijken uit het feit, dat de pnjzen, welke voor dergelijke

basten besteed worden, het dubbel bedragen van die voor

binder tannaatnjke succirubra's besteed. Zoo o. a. behaalde

]a Pebruari 1898 een party succirubra met 20 °/ chino-tan-

naat 55 cts per half kilogram ;
terwijl een andere partij welke

* alcaloid-gehalte niet minder was, doch slechts 12 % chino-

tannaat bevatte, slechts 28 cts per half kilogram opbracht!

Behalve de hoeveelheid totaal alcaloid en het uiterlijk der

succirubra basten, zal dus voortaan het percentage chino-

tannaat een factor bij het bepalen der aan te leggen pnjzen

V00r 8Uccirubra basten gaan uitmaken.

VII. TOESTAND EN VOORUITZICHTEN.

en deplaise graphische voorstellingen, productie- en con-

^mptie-staten, waaruit over-productie had moeten blijken,

200
^ermeerderden, in het afgeloopen jaar, de bast versche-

Plngen Yai» Java, in vergelijking met het jaar te voren, toch



met ruim 1.100000 K.G. en des niettegenstaande bleef het

gemiddelde der unitprijzen, ongeveer gelijk aan dat over 1897,

en was dus 1898, over het algemeen genomen, niet ongunstia:

voor den kina-planter.

De verwachtingen echter, dat de verbetering der pnjzen

in het begin van het jaar langer zoude aanhouden, werdniet

verwezenlijkt; voornamelijk te wijten aan de enorme bast

verzendingen van Java, in het le kwartaal van 1898, be-

dragende deze toeh niet minder dan 1800000 K. G. bast en

reageerde dit natuurlijk ongunstig op de prijzen, welke van

6,871/a cent in de Januari- onmiddellijk weder tot 4*/4 in de

Maart-veiling daalden.

Doch niettegenstaande de groote verschepingen bleven aan-

houden, steeg de unitprijs in de Mei-veiling toch weder, en

wel tot 5*/4 cents, en werd deze stijging toegeschreven aan

het uitbreken van den oorlog tusschen Amerika en Speitfa

alhoewel de ware oorzaak wel te zoeken zal zijn in de om-

standigheid (en waaromtrent alle kinaberichten der deskun-

digen in Europa het dan 00k eens zijn), dat thans de con-

sumptie eindehjk de productie heeft ingehaald, zoodat er dan

00k van de zoo beruchte enorme bastvoorraden totaal geen

Reeds 1897 leverde hiertoe het beste bewijs.

Toen werden nl. 77500 kilo's zwavelzure kinine in den

bast meer gekocht dan in 1898 en wel tegen steeds oploopende

prijzen. Men was bhjkbaar toen reeds bevreesd, dat bhjvend

kleinere verschepingen van Java zouden plaats hebben, want

het is totaal ondenkbaar, dat men zich anders voorraad gaat

inslaan, bij steeds stijgende markt!!

Door het reusachtig aanbod van 814000 K. G. bast, m-

houdende 40000 K. G. zwavelzure kinine, op de Juni-veilmg

(de grootste hoeveelheid welke op een veiling in 1898 werd

aangeboden, werd den fabrikanten dan 00k weder gelegenheid

gegeven meer dan genoeg bast voor de consumptie tekunnen

inslaan en daalden de prijzen wederom tot een unit

van 4i/
8 cent.
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De latere veilingen brachten niet veel verandering in aan-

voer en prijzen, en sloot de December veiling dan ook met

een unit van A~ cent; zoodat summa summarum, de ge-

middelde unit in 1898, nl: 4^- cent iets beter was dan die

in 1897, nl:4-^-, tegen 2-^- in 1896.

Een duidelijker voorstelling van den loop der unitpnjzen in

het afgeloopen jaar, geeft de graphiscke voorstelling in Bijl. N.

Van de totale hoeveelheid op 10 veilingen verkochte basten,

groot 5294862 K. G. waren 4716737 E.G. fabrieksbast, in-

houdende: 245144 K. G. zwavelzure kinine (gehalte in doorsnee

5,20 pCt. tegen 5,62 pCt. in 1897) en 578125 K. G. Pharma-

ceutischen bast; hiervan leverde de Gouvernements cultuur

289140 K. G. fabrieksbast, inhoudende 20723 K. G. zwavel-

zure kinine (gehalte in doorsnee 7,19 pCt. tegen 7,17 pCt. in

1896), en 36735 K. G. succirubra bast.

Bleef dus de aangeboden hoeveelheid zwavelzure kinine door

het Gouvernement in 1898 (men vergete hierbij niet, dat de

oogst van een jaar eerst in het daarop volgend verkocht wordt)

ongeveer gelijk aan de hoeveelheid van het jaar te voren; de

particuliere cultuur daarentegen zond 441042 K. G. bast meer,

maar 4217 K. G. zwavelzure kinine minder dan in 1897.

Voor pharmaceutische basten was de stemming in het af-

geloopen jaar echter minder goed, doch desniettemin werd
v°or dit soort product van het gouvernement, als zijnde in

den gewenschten vorm en van gewilde kleur, voor pijpen

van
1 Meter lengte, op verschillende veilingen, toch nog

P'ljzen behaald van / 1.20 per half kilogram.
Naar succirubragruis en wortelbast was, om hun cinchoni-

J

ln« gehalte, in het begin van het jaar veel vraag, en waren
de Pqjzen bevredigend; doch, ook al weer door overdreven

^nbod op sommige veilingen verminderden de prijzen van dit

mH P^duct tot 8 a, 10 cts per half kilogram, zoodat vele

Particuliere partijen slechts met verlies gerealiseerd konden
Borden.

He
* Gouvernements product van dit soort basten, werd
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beter betaald, als bestaande de geheele partij uit mooie ge-

broken pijpen in kisten verpakt en groote stukken wortelbast,

welke respectievelijk pnjzen behaalden van / 0.25 a / 0.35

per half kilogram.

Door de meeste particuliere ondernemingen wordt nog steeds

ala basis van den stand hunner onderneming de jaarhjks ge-

oogste hoeveelheid bast opgegeven in stede van de gepro-

duceerde hoeveelheid zwavelzure kinine.

Dit laatste zou nu niet alleen rationeeler zijn, doch ook

een zuiverder beeld geven ter beoordeeling van den stand der

onderneming, en zou het niet meer voorkomen dat er vaak

hasten geoogst worden, welke zoo weinig alcaloid inhouden,

dat ze niet zonder verlies te verschepen zijn; en dus maar

gemengd worden met wat hooger procentige hasten, om ze

verkoopbaar te maken, niet alleen, doch ook om ten slotte

tot een hoog productiecijfer te kunnen geraken.

Zoo als in Hoofdstuk V reeds werd medegedeeld bedroeg

de netto winst van het naar Nederland verzonden product

en het rendement van in Indie op publieke vendutie ver-

kochte zaden ruim f 110000.

Hieronder is echter nog niet begrepen, de waarde ad

f 3000 (na aftrek van bastwaarde en fabricatiekosten nl.)

van 350 KG. zwavelzure kinine, welke door de Bandoengsche

kinine fabriek werden bereid.

In 1899 zal aan deze eene hoeveelheid bast verstrekt worden,

genoegzaam ter bereiding van 1500 KG. zwavelzure kinine;

eene kwantiteit, welke in Holland op de gewone voorwaarden

aangekocht het Gouvernement momenteel op een bedrag van

/ 40000 a f 45000 zoude komen te staan.

Door der Bandoengsche fabriek echter de bereiding
Jn

6

gunnen, bevoordeelt het Gouvernement zich met (

/ 15 a 20 mille na nl. de waarde der hasten enc

kosten reeds in rekening gebracht te hebben!

Het is dus ook in het belang van het Gouvernement

de Bandoengsche kinine-fabriek blijve bestaan; en daar I

nog veel tegenwerking van buiten ondervindt, en dus hu



noodig heeft, zoo kan deze voornamelijk door het Gouvernement

Terleend worden, door vermeerdering van de hoeveelheid ter

verwerking te verstrekken hasten.

Gaat deze fabriek te gronde, dan is niet alleen een op-

komenden nationalen tak van mjverheid voor goed de kop

ingedrukt, doch gaat hiermede, als een consequent gevolg,

ook de kinamarkt in Duitsche handen over.

En dit zal des te zekerder gebeuren, als het plan doorgaat

om een, van den ring der Duitsche kinine fabriekanten afhan-

kelijke kinine-fabriek op Java op te richten.

Lembang, 25 Juni 1899.

De Directeur der Gouvernements

kina-onderneming.

P. van Leersum.
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Aantooning van den toestand der Gouvernements-

Ligging en gemiddelde hoogte

|
Planten in de kweekerijen. 1 Plum

boven zee der plantsoenen.

(De hoogte uitgedrukt in
Ledge-

bra.

CCL. hy- Ledgeriaia

<
bnden.

Lembang. 1251
Geb. Tangkoeban Prahoe.

1806

lS'98

z z z

Nagrak. 4625
Geb. Tangkoeban Prahoe.

•ls'.ir,

z
z z

Tirtasari. 1530
Geb. Malawar.

18'. ifi

IS'. IT

1808 .285.000 250.000 z
Tjinjiroean. 1566
Geb. Malawar.

18i»6

18< .7

lv. .8

50.000
25.000

255.000

20.000
25.000
25.000 20.000

630.000

453.H0
433.000r

Geb. Malawar.
IS'. Hi

1SD7
lsos

50.000
10.000

300.000

10.000

40.000
48.000

40.000 1

20.000

430.000

384.500

Tjibitoeng. 1527
Geb. Wajang.

1806 10.000

400~S)0

25.000

12.000 E

loaooo

170*3
181700

Rioeng Goenoeng. 1625
Geb. Tiloe.

1806
181.7

1898

z z - n0^

Kawah-Tjiwidei. 1950
Geb. Kendeng Patoeha.

18116

IM17
z z Z l^

Totaal der afaonderlijke 1896
1807

120.000
35.000

!
1240.000

55.000
77.000

323.000

40XK30

40.000

Totaal generaal

alle soorten.

180.,

1897
1808

175.000
152.000



Kina-plantsoenen op Java, over de jaren 1896-

»,ou»«RoNa

PLANTEN.
Sncch-u- Offieina-

TOELICHTINGEX.

uoo 100.000

119.900

102.390

= 103.000
119.900
102.390

a. Hieronder zijn begrepen:

115.000 enten 38 b en 38 a.

b. Ilioromler zijn begrepen:

E
I 360.000

187.418
173.360

4854 stekken en

41900 zaailingen.

c. Hieronder zijn begrepen: 1283

,,01'spronKelijkeLedgeriana'sen

39910 enten 38 b en 38 a.

d. Hieronder zijn begrepen :

1500 C. Pitayensis.

160.000

189.830

196.000 E
580 000
605.307

1.136.000

50.000

47.0OO

47.0OO

50.000

75.695

75.000

2.900
6.050

6.050 d

792.900

631.885
861.050

e. Hieronder zijn begrepen

:

4800 enten.

120.000

142.000

154.000

20.000

22.500

22.500

630.000
658.600
929.000

98.016

88.000

100.000

138.114

125.500
z 418'.597

796.200

:
100.000

48.525

42.900
4.887 13&305

114.900

3.0c

50.000

91.800

85.000

145.000
49.758
48.800 e

195.000

133!fi00

420 000
496.534

147.900
57.695

54.850

3.265.900

±9(H 570
4.246.700

0.900

9.570

3.700
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Beschrijving van Partijen Kinabast

uit den Oogst van 1898.



Beschrijving van Partijen

KINA-SOORT.

67 balen. P.N. 1-67
65 « „ C8-I32

„ 133— IT.,

» 177-219

21 » » 220-240
241 -2S4

. 285- :'•-•>

14 » „ 32i-:f
52 »

» 1-43
» 44-63

26 I

, 64-79
» 80—105

; V
: A S

47ba.en.

42 l

mi
its i

» 90-151 S
73 »

56 »

104 »

» 152-^4
;
:

18 »



1 fa Oogsl van 1898.
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1.1

|j j 'ill I

T E L I C II T I N G E N.

- - _ 7 87
C..73

7>0
7. 55
7 11

7.:Ui

ti.87

S.:!7

7./.0

7/21

7.'-?:,

~~ 7.55



Bijl. D. (Vervolg).

Beschrijving van Partijen Kinatau

K I N A - S R T.

Aantal Merk«

C.C. Ledgeriana stambast gebrokon [>ijpen

C. Succirubra »

89 » * i;r—
i*ii



isl i den Oogst van 1898,

|;I
jjl 1 ill I

TOELICHTING E N.

6.50

5.19 Him

12.02

5.70

O.oo

ri.oo

3.74
•2.'. IT

3.78

Gebroken stukken.

Groote stukken.

Groote stukken.

Kleine stukken.

- _ 5.65
o.o;.

0.15

7.10

7.75

0.7S

or,-)

7.40

7.(10

S.li)

K.25

8.10

>.5S
7.-2-2

.•,.50

0.00

(io2

0.74~ 7.25

1
-

1 - __ 5.89
0,20

7.85

*.
— 7.12

~~ - 7.16



Bijl. D. (Vervolg).

Beschrijving van Partijen Kinthis i

a\w-



In Oogst van 1898.

T E L I C II T T N G E >

3.92 7.44 2.15

Pijpen van

:i.V2 7.65 2.48

3.19 7.*0 2.58

3,45 7 35 M

3.92 7.44 2.15



Bi.tl. I) (Vervolg).

Beschrijving van Partijen

Aantal Mei

KINA-SOORT.



3
i.ki -a

TOELICHTIKGEN.

1 r-'J

i

'

f
_ ._"_._ N

::.52 7.65 2.48
Pijpen van 100 cM.

» » 50 »

» » 100 »

» » 100 » beschadigd.

» » 75 » beschadigd.

3 in 2.5s
» » 50 »

» » 50 » beschadigd.

» » 25 » beschadigd.

» » 125 »

» » 12» » beschadigd.

5.45 7.35 2.40
» » 75 »

5.45 7.35 2 40

3.52
7.44

7.65
2.15

2.48

ISevatten gebroken pijpen-

3. li» 7.2ii 2.58
3 45 2 JO
4.61 •

1 1)5

5.35

3.55

5.42

I z 0.34

3.78
~* ~ 5.50

"

7.20 1.81

- 4.56 7.80 2.11

3.92 7.10 1.80

Pijpen van 100 cM.



Beschrijving van Partijen Kinabast B j



t ait den Oogst van 1898.

Bmkhstelling.

u TOELI1 4 §
-" - i

_• C H T I N G E N.

1
• -

E
j < =f Jp

_ 2.92 6.04 2.01
Pijpen van 50 cM.

» » 100
1.08 7.20 2.20 > » 75

a » 50

...

4.(i8 7.20 2.20
» » 25

» > 100
3.70 7.20 1.81 i 50

» » 25
i 100

» » 75
1.56

3.92 7.10 1.80

» 50
» 25

s

a a 75
a • 50
a » 25
a » 125

a » 100

2.92 6.04 2.01
I a 25
a a 125

a a 100
a a 75

a a 50
1.48 __

4.08 7.20 ±2ii

a a 25
» a 125

"~
3.70 7.20 1.81

a I 25
a » 125

» » 100

4.56 7.80 2.11
a a 75

>, a 25
3.93 7.10 1.80 a » 75



Bijl. D (Vervoty).

Beschrijving van Partijen Kinj

K IN A -SO OR T.

kisten.

Merit.

C. Succirubra stambast [tijpen 3*' soort.

» » » » 3 »

» » » » 3 »

» » » » 3 »

» » > > . 3 >

» » » gebrokan pgpen.

» » wortelbast

C.C. Ledgeriana stambast gruis

» » wortelbast

C. Succirubra stambast pijpen I* soort.

» » i » 1 »
» » » » 2e »

» » » » 2 »

6 kisten.

3 »

2 kisten.

2 »

6 »

2 I

2 »

16 kisten.

26 »

5 »

44 »

2 »

19 »

63 I

68 »

6 »

2 kisten.

3 kisten.

K

39-40
41- «

45-50
51_ X,

43- 17

48— 9»

92-93

1- 2

3



US allien Doqst van 1898

TOELICHTiij -
N G E N.

= _'i ^ %-j2

Pijpen van 50 cM.
3.92 7.10 180 , 25 .

» » 12& »

t» » 100 »

2.92 6.04 2.01

I » 25 »

» » 100 »

» » 75 •

4.06 7.20 2.20 » » 50 »

.

» 25 »

•

1.6:: E
456
3.92

2.M2

7JO
7.111

601

2.11

1 .SO

• 12& »

- .. IV, i :i.7o

7.20

7.20

-2 2n

:'..'. i-2 7.10 1.80

5 $
i :T:3

0.04
7.2n

2.01

2 ',2

7.2n 2.20
5.S7 '.».20 Uevatti'ii <robrnk»Mi >tukk
3.4 i

:».oo

H.35

8.75

lXt
2.31

0.50
0.4'.

5.05

Z z 7. IS

6.S0

53

i.53 8.20 2.71

$•48 7.80 2.08



Bijl. D. (Vervolg).

Beschrijving van Partijen

KINA-SOORT.

Aantal
,

Merk«

C. Succirubra stambast pypen 2e soort.

» » » » 2 »

» » » » 3e »

» " 1 I I 3 I

» » » gebroken pijpen.

* » woitelbast.

5 UislL-n.

6 »

3 kisten.

37 »

4 >

K- 1- 9

» 10

i 11- 15

a
KINA-SOORT. GROEIPLAATS.

i = i
*

3 si

2
3

Hybride C.C.L. X C. S. Tjinjiroean. 9.43 1.15

9.84 O.HI

9 92 0.70

11.98

9.7:! 0.09

7 |0. K! 0.71

8 '.125 0»b

9 9.27 0,00

10 00,

N.07 O.U-2

12 S.22 OoS

13 S. 50 (!.,;'

14 » •
,

7.91 0.50



t den Oogst van 1898.

n\ l V

Pi
j
pen van 400 cM.

» » 50 »

» » 25 >

iNMERKINGEf



..

KINA-SOORT. GROEIPLAATS.

.„.„*
I
E i 9*
%

1 |i

15 Hybrid* C.C.L. x C. S. Tjinjiroean. 7.77 0.55

16

IT

7..V.

it
:!'

i
z

18 7 10 0.50

19 11.76 o. is

20 0.50 47

21 6.10

22 0.04 0.43

S3 5:;;] 0.2.3

24 5.44

25 i.8'.'

26 0.1 s

27 20

r>!ob 0.18

29 4.57

90 '..42 n'lO

31 4.33 0.16

32 4.10 0.15

33 3.S5 0.14

34 2.11 0.07

35
36 5ji>""u: z
37 4.67 O.H
38 ',.48 0. 12

39 s-.r-s 0.4 \

40 4.33 0.41

41 4.34 0.41

42 4 33 0.3!)

43 4.34 0.41

44 1.07
:;s

47. 'k()5 0.38

4.00 OVS
47 4.20 0.40

48 4.2" 30

49 ill 0.3'.i

50 4.1S 0.30

51 V.08

52 3.0.1

4.00

IK37

0J8
54 M3 0.33

55 3 76 3U

56 3.90 0.28



I M E R K I N G E N.



Bi. . E. (Vervolg).

— 3G2 —

c

KINA-SOORT. GROEIPLAA.T&

SA M BK» B1

j
J ||

1

Hijbride C.C.L. x C.S.

;

:170

::.'-J'i

;77 11:10 - !

s.or. 66
-

mb 8S -
j; I

0.3H O.I0 - ;.

7.91 0.40





Bijl. E. (VcrroUj).

K 1 N A-SOOR T. GROEIPLAATS.

SAMEN8T!

1 ,

1 1 tj |

3 5'S 2 .

99
100

Hij bride ent Langhlail. Pasir Malang. S.37

7.S0 ()48
101

102
» » No. 233. Tjinjiroean.

003
O.S1

104 s » » 5/2:;

105 7.27
11 ttj o.so

IDS » I I

0.07

0.17 oos
100

|

0.6\

0. 15

5.10 o!fvi

112 5.00
113
114

3.21

5 30 (U7
115 3.01
110

3.73

O.SS (171

li.os

.'..30

0. o oieo

122
5.25 0.43

(V26
12 i 3 00 0.40
125

5.21
120

5.07
1-27

i.2o
12*

1.30
120

0.74
J3n

6. SI 0^55
Ml

0.34

l:i:l

134

5 01

5.2?

5.25

0.50
3

'.

l:tf

130

4.05

1.17

O.ol

7.OS
S.05

0.31

0.43

,k:2

140
» s.oo o.to





- 366 —

Bijl. E. (Vcrvolg).

i

a K NA-'S R T. GROEIPLAATS.

% 1 ll
2 3*s

in

1 43

r,

v 'r Nf/; Tirtasari.

7.:>o

7.71

8 17

«K

1)7 7.48

t'.St

7.6-2

7.05

7.04

7.80

(UO

157 : No.*38

7.81

7*00

7.30 01)

159

160

163 7. -ii'; <B8
163

;

No '

l)

;$8/ *

;;

!J;|

!»i'i

167 S'l0 015

173

17 i

175 Knf

1 » A8
» A*

Tjinjiroean,

i'k85

\n2
7.111

,\70

8.25

7.88

7/27

(UO

o!os

A 9

6.81
o.yo



-

1

1897 beme<
:

.•

1897 niet 1



K I N A - U)0RT. GROFJPLAATS.
'?'

l_

182

:^

S

stro°okBi
.l
in.|ono.i...

. » B2

s BS

7.0'.

0.27

7.78

S8

INK

7.91 0^
191 Zaailing C.C .L. 20 jaar

0.2'. 050

193 T .§•! i

iiOo

oJ.T

1
tUM)

Si'
o.sr.

0.42

7.7.0

^stroolc^i 7.01 0.02 -
200 » " D2 1 0:1:. 0-8S

20

1

s.03 0.70

202 S.02 0.81

2i):; 7.SS

2oi
205 D D' » S.2S

8.00 aS
207 Ent M.R.O

st.ookV 1 Tirtasari. :"£

200
» A» t

;'.!).'

211

I A6 » lm
:m
21 -i

215 No. 23 Bl
210 » P2

1
» B"

» BB »



LNMERKINGEN.

TIi..i..^,.i.-I
i

>>'<> ... Tlmina<ni.v| ,„'i-

V. ,'1,1,!.,,'

en 600 gr. Thmn^imvl

••n 6f0 Tl 11 1
i
e Horn.

• 200 o ,hl kalium o »

200 <rr. ,-l,lnork. on 000 ur. Th.niiasni.vl
|

ei



i
KINA-SOORT. fiROFJPLAATS.

8.....,«Un
a
3 o5 | i i

y. 1 l| is

1 : "

220 Ent M.R.G. No. 23 B,! Tirtasari. 702 0.50
221 * » * B' 7.75 0.21

222 7.11 (1.21)

22:: » » Nn.'W ('l 0.:;s

221 <-j!s

22:. » No. 38a strook (J- 7.13
22.; » » » C* 0.34
227 (i32
.j-2s oi.'.o i!.37

0.4::

230 7/2'.)

231 » No. 120 s D* 0.77
2::2 0.54
233 » » • 1)3 0.13 n.37

234 » » J ])4 0.00 0.38

235 7.10 0.41

230 » » » DC 7.10
237 » » 8 T)7 ih'is

23S
52. K)

231 > Kntfii iTi zaailin^on. o'£
240 Zaailinoon.

Daradjat,'

t.Vio 0.7!i

2 51 Hybr. No. 25 0.10
242 5.35 0.81

243 5.72 O.si-

244 5. Si 0.77
2 15 0.67
2 to 0/23 0.*5
247 0.75
24* 5.N0 ,»0
24!

»

5.80 0.70
250 5.7s 0.80
251 6.01 0.82
252 5.U0 O.Oii

25?.
:,.:.": 75

251
5.51 0.75

255
5.11 11.04

2:,.;
5.14 0.70

257
4.70 0.05

1,1 »5 0.68
-.5 •

'

til 50

201

5.1 HI 0.C8

:,.::.• 0.70

0.70



lNMERKINGE n.

alte berekend.
ialte gevonden.

analyse April 1*117.
v^'Hz. ammonia. Past ges



Bijl. E. {Vervolg).

KINA-SOORT. GROEIPLAATS.

B4.....I

1

1
§ i -

£

963 Hybr. No. 25. Daradjat. 475 0.65

•26:; 4.9 i 0.06

26, ',.'.17 0.68

205 4.85 i
0.59

200 4.93 0.07

267 4.38

4.65

200 4.7H

27*' 1.90

271 5.85

272
273
27 5 5.78

27::, 03 Oj.iS

276
277 i.90 6S

27S

279 5.0'.

280 o>
281 5.65

T'
1

J

5.87

5.76 !.:U

m 5.70 l!-2*«

r^l 5.4 '»

2S7

"yS

» No. 233.

i.S8

4.86. u."5<

;

200
Tirtesari.

;.3i

2'. H ',.7:. (LOS

2'.»2 '»

3*6
...1"

2«>'i kl3 0>2

295 4.31 (MJS

200 i.9i mis

297 4.55 0,1
»'

208 07

29'.. 2><2

wo 3.7S 0J)5

301 3.::l 0.00

302 4.55 O-oO

303 » »
4.:s6 0.07

-



-

diepbewerkt;

diep bewerkt

52c oppervlakkig bewei

52d diep bewerkt; vroi !
opgekapt Anal. 1897.



Bijl. E. (Vervolg).

> Ledgeriana.
> Succ. wortelbast.
» Ledgeriana.
' Succ. wortelbast.
1 Ledgeriana.
i Succ. wortelbast.
Ledgeriana.
Sue,-, wurtellmst.
Ledgeriana.
S wort 11 t



I N M E R K I N fi E >



Bi l. E. (Vervolg).

i
KINA-SOORT. GROEIPLAATS.

s„..

I a5

1 g II | j
"

'

s z =
a

:uo C. Succ wortelbast. Merbaboo 4.85 2.72

2.0 J 2. to

2.15 2 54

1.88 2.05 .

±01 ..

351

352
350

» slice.' X* C.C.L. Tjibitoeng. o.oo US
T.jinjiroean. -i,sS 0.17

35 i

355 ; ; ; ;

5.51

7.«V2

0.10

0.30 z
350

.',70 O.IH
357
::5s J j j j

0.71

0.-2

0.35

-
.

:;:,',- Ent. M.R.G. 0.28 &H ..

0.00 (i.20 Co-/

3d
002 ; ; 1

1(130 10

0.10

-
0"5.'

.

Mr,:; » No. 23. » S.'lO 0.4-1 - o.f

oo5

307'

» Rondblad.

» M.R.G.
nUmmer' |

0.85

5.31

5.73

0,53

0.25

0.50

1X2(1 -
.

3i ;s

3l5'.i
I

0.7-2

ln.22

0.25

0.1S
370

0.0,0 0.25
371 » No. 23. -,'25 1-2 -

072
:;73 » Rondblad.

0,05

5 27

0.20
1 ft*

37
't

375
370

» 5.77 039 ^ ftfl
1

'

3.77

07*

:S'i

3S2
Ledgpriana Ent. No. 38/". | 10.32

8.'. »4

0.30

0.20 I 0.(5

_ 0.3s

_ 0.73S 1 I I

s20 0.2;

20

I o|
.,-2 O.20

"S<
» » r, 5.02 0.55 i



AANMERKI N G E X.

li—12—13.
oud 20 jaar No. 2.

1 van bovenstaandi

liii; i
:

U-artaal Is

1-R.G. Pasir Lemah Goenting.

lti'moo ^Kweekerij.
m.k.u Pasir Lemah Goenting.

' » Kweekerij.

iLnT de partiJ naar Eur°Pa 'erscheept



BlJL. E. (Vrrm!.,).

KINA-SOORT. GROEIPLAATS.

Bt.».»u..t

"

1

i |

3

i * i

•v.to

:!it-2

Ledgeriana Ent. No. B8f. Tirtasari. 1.86 o.r.0

oil: i i.88 ;*E



L A N M E R K I N G E I»

» Wortelbast.
broken pijpen (Stambast).

» Vernieuwd (Stambast).

welke op luchtdrogen bast berekend i

. gedroogd bij ± 105° C.



C. Succirubra. Rioeng Goenoeng.



foerzieht betreffende de in 1898 in Nederland \oor Gouverneraents rekeninf

verkochte hoeveelneden Rinabast
;
(alles nit den oogst van 1897).

! J
0Veniber- 30802.

8 Dwember. 30^,

LEDGERIANA.
{ O.4OI/4 -0.531/s

„0.26 -0.443/4

„ O.I8I/4 -0.371/s

„0.21 -0.401/2

„ 0.223/4-0.353/4

30Sno_
316731/s _ _ 6.04-8.88 ,0.281/4-0.371/4 r 0.3388

.:«.,6T.- 31064l/
2

294717—

394840.90

16678.201/,



Bijl. G. {Vervolg).

Overzicht betreffende de in 1898 in Nederland foor GouTernements rekeniur

verkochte hoeveelheden Kinabast; (alles uit den oogst van 1897).

Hoeveelheid Alcoloid gehalte van
de onderzochte

Kilogrammen.
in Indie verricht

analyses.

Opbrengst

DAGTEEKE-m 1 # 35
•3 d

NING.

TEILIXGEN

I i

s

la
| a

I'm

§1

1 §

1 1

z S

f|
If

3

1

1
c

:

jr_ J l!
J?

1
g|

1
3 ll

6UCCIRUBRA.
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Bijl. K.

PRIJZEN VAN KINA BAST UIT DEN OOGST VW >

:zi-

KINA-SOORT.

20

Januari.

24

Februari.

31

Maart. v .

1

a 3

1 &

I 1
-

1

1

M
Hi

-— 448/, 26 M.|„,

20 26*

ks der versebiM' f*t

Gemiddelde unitprijzen bij elke veilin? I



I IX PUBLIEKE VEILING IN 1898 VERKOCHT.

1 14 25 9 3

Juli. Augustus. September. November. December.

-
1

rf |

x
-

g 2

I | - S
i

1

£

|

I s

1

J I 1
1

i

«% W/
4 27* 37V, «/i a* 36V; 23 M. 37V, «v. ». 421 4 „4 »

231
, 501/, " nv< :

bij elke veiling in centen.

kinine en per half kilogram bast) in centen.



- 3£ 8 -

Bijl. L.

Oogst

OPGAVE YAtf DE PRODUCTIE DER VERSCHILLESDE

NAMEN C.C. Ledgeeiasa.

ETABLISSEMENTEN. Balen. Kisten.

Netto gewich:

in
i/,

kilogram]

Nagrak . 494 107.6u -

Lembang - - ~

496

587

- 115.349 j

-

137.500 -
Tjinjiroean

Tjibeureum 584 -

Tjibitoeng 179 __ 42.971

266
60.44

- -

A
Totaal 2606

602.29H

:̂



v 1898.

!M SaBLISSEMENTEN IN HALVE KILOGRAMMEN.

C SUCCIRUBRA. Tota AL.

Kieten.

Netto gewicht

in >/,

kilogrammen
Balen. Kisten.

Netto gewicht

kilogrammen.

- _ 494 _ 107.677

23 4.207 - 23 4.207

17 1.755 496 17 117.104

~"~ - 587 - 137.500

- - - 584 - 138.356

329 40.890 179 329 83.861

290 39.727 266 290 100.173

85 11.594 _ 85 11.594

^0

t- J"
98.173 2606 744 700.472



Jaarlijksche aantooiiing' van gedaiie uitgaven ten dieiistf*

OMSCHRIJVING

UITGAVEN.

A Personeel.

Tractement Directeur.

Toelagen

Reis- en verblijfkosten.

Schnjfbehoeften . . .

Tractement Botanist .

Idem Opziener <

Eleve-opziener. . .

Tractement laboratoriui

bediende

Tractement mandoers .

Totaal .

B. Veldwerk

Kweekerij en enterij .

Ontginning nieuwe tuin

en aanleg van wege
Aanplanten en inboeten
Tuinonderhoud . . .

Vangen van insecten .

id van wegenOnderho

f 2763.86 \f 2950.05 \f
2944.20

f 197.08 „ 218.10 \f 1®H

Totaal

C. Oogst.

Snoeien, schillen en rooien.
Drogenj. oven, afwerking

en verpakking product.
Verzending product. . .

f 1496.65 f 1741

501.60

366.46

f 1791.50 \f
mu&!^

f 1223 ll>\f 997.16 \f
1367.'



- 391 —

... ments Kina-Oiidernemiiig' gedurende liet jaar 1898.

» Juli. Augustus. .September. October. November. December. Totaal.

25—

f 1000.-

" 50—
i. 25.-
„ 500—

. 50.-
» 25.-
, 500—

1 50—
„ 25—
„ 500-

f 1000.-

" 50.-

, 25-
„ 500—

v 50.-
„ 25-
, 500.-

f 11200—
400—
650—
300—

„ 6.000-

LOW.- , 1050— „ 1050— , 1050— „ 1050-
|„

1050.— „ 12.600—

15.-
„ 15.- L 15—
. 313 15 s

„ 316.90 1 309.50
„ 15.- 1 15—
„ 303.65 „

180-

2953.15 s
f 2956.90 \f 2949.50

!

/ 262.77"/' 333.32 /

154.01 L 44.41

81.69 L 49 01

3.385.35 s

4084.79 s

! l;)
n 35485

s 424.77 »L 238.18 , 155 30 L 675.70 .

SM* f 1890.85 f 2067 91 f 611.96 f 379.64^ 737.80 f 1 5.876.90 s



Bijl. M (Vervolg).

Jaarlijksehe aantooniug- van gedane nitgaven ten dienst* A

OMSCHRIJVING

UITGAVEN.
Januari.

!

Maart. April. Ma

-

D. Arbeidsloonen voor ge-

bouwen en droog-inrich-

tingen f 18696 f 20625 f 207.60 s

Totaal . . f 186 96 f 206.25 f 207.60* f nuvf §
E. Materialen.

Materialen voor kweekhui-

Idem droogovens en droog-
bakken

f 46.14 f 37.30

„ 88.15

I 40.59

4.-

41.80

2.40

f 11.-

„ 77.27*

] 24.97*

20.80

38.86

f 7.90 f K.

Idem pakhuizen en loodsen.

Idem woningen en stallen.

Balen, kisten, oogst- en em-
ballage-benoodigdheden

.

Transport geld en materia-
len

Aankoop van materialen.

8.40

83.25

„ 76.22

33.10 ] 11.50 _^^
Totaal . . f 359.89 f 214.24 f 192.05 f I93 - 90 *

F. Diversen.

Etablissement ....
Postdienst

Nieuwjaarsdagen . .

Oogsten en verkoopen van

Uitgaven chemisch en bota-
niscb laboratorium . .

Reboisatie .

f 6558
„ 51.09

, 50 78

23 50

f 69.66

I 79^52

23 50

„ 153 81 s

f 63.02

61.09

2350
10 23

„ 165.62

f
6968

23.50 .
!

Andere diversen:
t.w. transport van boeken
en herbarium, zoeken van
koelis, halen van mon-
sters, maken van paggers,
onderhoud waterleiding. , 196.98*

Totaal . . f 406.89* f 377.06* f 32346 f
236.04



iurs Kiiiit-MiHlt imiiiiim »nlunn<l«' lift jnar lsos.

I 1

? Juli. Augustus. September. October. November. December. Totaal.

••- •' 117.79 /' 150.97 \f 152.30 \f 11703/' 142.10 f -. f L691.40

•''
" 117.79 /' 150.97 y 152.30 /' 117 03 /' 112.10 f .- f 1691.40

« - 1.

f 2520

2.65

I 20.21

, 5.62 s

, 30.25

„ 14.60

, 22.02

, 78.60

1 4.73

2.98

"
1-95

: ;6;5

1.25

I 48.75

9.20

„ 66.15

I 37.10

, 3476.50

„ 245.87

. 1574.49

„ 667.87*

, 3585.64

T 749.08 s

, 1682.05

'

f 87.93* f 185.67 /• 25.61 |f 117.41 f 5363.96 f 7460.92

!
J

- 23.50

/" 61.03 5

• 49.86

n 2 80

23.50

» 76.23

f 63.44

«

„ 43.79

» 41.14

» 111.33

/ 62.31

„ 38.80

, 23.50

„ 106.29

f 62.85 *

„ 34.34

„ 23.50

„ 14941

f 250
„ 11.90

, 6739.84

f 736.385

498.52

166.90

2.80

„ 7015.98

50.60

^__^40^ 250.11 - /" 259. 70 5
f 230.90 f 270.10 s /- 7393.66 f 10565.49 5



M. (Vervolg).

Jaarlijkscue aantooning van gedane uitgaven ten i

OMSCHEIJVING

UITGAVEN.

A. Personeel (mandoers). .

B. Veldwerk
C. Oogst

f 294.74

„ 1496.68
/ 298.86

„ 1741.68 5

997.16

„ 206.25

„ 214.24

„ 377.06*

/ 310.05

„ 1791.50

„ 1367.40 s

„ 207.60 5

„ 192.05

„ 323.46

f 304.20 /

„ 1661.66 , !

D. Arbeidsloonen gebouwen
en drooginricktingen . .

E. Materialen

F. Diversen

" 359*.89

„ 40689*

„ 177.31 -

Totaal. . . . f 3968.94 / 3835.26 f 4192.07

den Direc-
teur. Botanist en verder
Europeesch personeel

Reis- en verbljjfkosten
Scfarijfbehoeften

Laboratorium-bediende

let vervoer van
Jgstations Ban-

doeng en Tjioi'i/,; naar
Tandjoeng Priok.



Nifraemeiite Kina-Oiideriiemiiig geduremle liet jaar

September. October.

.U15S.71*

\ 1815.85*

f 313.15 5
]f 316.90

„ 2350.81 s L 2276.69 s

„ 1890.85
|„

2067 91

a 150.97 L 152.30

n 87.93 5 L 185.67

» 250.11»L 259.70 s

303.65
/

1251.85* „

379.64* .

'135.86 f 5043.84 \f 5259.1



Uutiikuvfto ivpmK'Uuwi van Ac Aoouuee. 1 1 n'd- ptijteu ovc\ lu< uii 1898 Ac\ 'L- LL inAcuLxix

f yvuU i I Ciixuacu.
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UITKOMSTEN

IBTBOROLOGISCBE ffAARNEMINGEN
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GEDUREXDE HET JAAR 1897.



WINDEICHTING.
Noord — Zuid. Componenten (percent*

1807. 1 a
|

l
1 J ! 11 I

Februari

Maart

Me'! .".*.; :*.'.*.

juii
.' .' .' .'

! !

.'

!

September . .

.

October

November . .

.

December . . .

1

- 28

- 20

5

22
- 22
- 34
- 68
- 73

- 63
- 62
- 76

- 24 — 70

6 — 49

- 371— 60
- 44- 82
- 64- 68
- 64 — 36
- 59- 72
- 53 — 55
- 40 — 63
- 2- 26

5 36

48 I
3

2

6

37

12

10

15

19

- 15
- 23

- 19

I

J

- 21

- 26
- 10

13

IS

- 10

5

6

20

- 12

27

61

Januari

Februari

Maart

1
1

11

19

3?

- 12

11

- 6

34

- 52
- 5S

- 72
- 61
- 40
- 71
- 82

- 25

- 1

!
- 3

5
- 42
- 41

- 66
- 02
- 53
- 44
- 47

- 36
- 50
- - 50

- 62
- 19

I 72

- 50 - 78
- 83
- 87

- 81

- 67
- 85
- 74
- 81
- 54
_ 79

- 74

- 10

_ Us

- 3

- 1

J

- 3!

- 23

10

34

30

25

-

juii y.v.v.v.
Augustus
September . .

.

October

November
December

- 42

oS
~ 30
- 56
- 35
- 77

- 49
- 7

- 27
- 22
- 9
- 16

- 22

14

Januari

Februari

Maart

r 1

1

6

21

- 15

- G

16

7
-- 43

5s

58
- 54
- 59
- 66

78

- 17

27

- 31

- 40
- 07
- 49
- 5!>

-47
- 37

13

- 35

23
- 14

- 29
- 20

- 35
- 6

43
10

51

51

19

12

40
19

- 20

25

14

18

6

- 20

8

10 - 8
J

6h '

i
Juni

Juii

- 3 3
J

26 4 «

September . .

.

October

November . .

.

December

10

10



W 1 N I) R I G TI T I N G

Oost — West. Componeiiten (pcrcentcn).

1897.

I u
5

8 -:

1
|

i 1 i \U

15 66 44 x ""Is

=
^Z ITS I 86 94

17 73 68 — 23 70 68 toll 5

26 61 100 71 LOO

k 56 - 37 - 8 58 106

17 7 - 10 Kill

Vm
1

10 65
- 47- 66

- 8

12 lull
1

31

1 57 - 19

- !I7

:>7

- 48 - 70 - 10 95 41 - 10 M 91

- 35 03 100 70 - 17 - 23 63 (it)

- 74 100 53 16 - 33 29 58

L( 40 100 40 — 7 — 22 59 (17

50 38 3 100 28 - 3 - 20 80 01

84 48 47 - 55 — 53- 51— 19- 26 - 3 - 53-48
81 72 76 - 48 — 34i— 54— 24 — I8j— 22 52 61

63 35 02 - 51

54— 35 - 35

| •_'T — 44 — 43 - 33 -81- 25 -87 - 77

- 51 - 63 - 38 - 37 -30-16 - 70 - 51

58 — 53 - 68 12 - 5;' - 10— 12 _ 38

1
- 53 — 71 - 43 — 77 - 37 - 10- 6

- Is — 61 - 42 3- S - 51 - 77

- 29- 35 - 65

— 1 — 61 11 - 30 10- 26 - 61

3< - 74 l> - 6-22 - '* — 7'.i

4C 54 54 16 — 37 - 3. - 52 10- 23

14 2

84

96

100

100

100

77

100

52

47

I'. 70 80 59 - 12 - 47 — (is 63
70

43
:

18
1
- Is

2:

36
- 28

- 5f

- u

64
12

- 55
- 72
- 7(

69

41

34

— 29
- 12

- 45
- 48
- 57

- 51

10

11

- 10

1C

- !

i - 4( - 8C — 22 - 39 - GO 19
5-

- 10

_>•

- 35

5

3<

- 59
- - 8C
- 67

31

18

59
!

- 83
- 62

5

- 37

- ;>:

- 3
- 30 - 52

30

20



INDRICHTING.
Noord — Zuid. Componenten (percenten).

r.

H i

1
M 3J

IS"!

Poeloo

Pandan.

Poeloe
Bodjo. Edi. Jslli H

Januari

Februari

Maart

fc:::: [.

- 7

10

1

13
- 6

23

7

37
10

34

- 22
- 14

- 26
- 23
- 17

- 2 9

- i»;

_ 15

26 31

42 19

32 19

31 31

56 19

25 21

28| 11

40 63

57| 14

— 12 — 14

15 15- 4

19 45 7

4 21 6

22 — 17 6

39 19- 8

57- 6 2

42 27 9

541- 21

47 - 16

- 11 - 28

- 10 - 49

- 20 - 75

- 38 - 74

15 - 70

- 47 - 37

- s;

d

Juli

September . .

.

October

November . .

.

Januari

Februari

Maart

Mei. . . . . . !

!

'.

juii..'!.'.';;;;

Augustus
September . .

.

October

November . .

.

December

26
- 15

13

17

1

9

26

37

J:

- 75
- 69
- so

- 74
- 64
- 44
- 76
- 72
- 73
- 75

- 59
- 51

- 5a|— 14
- 58 10
- 47 - 34

- 46 7

- 35 - 11

- 63 - 9

- 62 — 28
- 48 - 38
- 46| 27
- 431 60
- 48 35

— 42 - 31
— 2 — 21 C

— 23 — 15 8
— 21 19 11

— 24 — 6 2C

— 27 — 15 19

— 21 - 30 12

— 3| 5 26

251- 4 38

39|- 3| 35

50 59

64 60

56 56

15- 4

30 U

38 tf

29

40 53

31 56

67| 78

59

Januari

Februari

i

- :

_ li

lb

- 5

- 10

- 7

- 2

I

- 75

- 80
- 74
- 6<

- 71

- lL

73
_ 81

- 59
5:

- lol— 22

6 14

— 13 — 43

2 7

10- 14

- 9 - 25
— 22 — 18
— 9 — 10

- 101 35
4 21

- 39 - 471- 6

- 3- 2- 4

— 25 — 65
— 19 - 56 9

- 14- 17 11

— 37 — 39 10

_ 42 — 28 15
_ 34 _ 46 25

— 20- 13 20

- 2 12 26

22 3 23

31 8 30

541 63

46 53

52 28

30 36

18- 44

14 - 1

40 5-

31

Juni

Juli

Augustus ....

September...
October

November . .

.

December



WINDRICHTING.
Oost — West. Componenten (percenten

-si
i g^i

_
' r~

|
' h a-

Iff 1**1 |

§ «h Wei- 3

" "®F 1
34|- j ?|-

32 ll - I5

1

K

C" 15 69 8 - 18 19 36 -13- 32 jj

15

£:::::::

2 - 3| 50 5- 9 53 — 54 - 52 3

| 18 60 - 1| 36 42 21

1
8 17 21 11 30 30 - 22 - 24

23 40 3 35 46 38 1 - 32

I 47 27

9 45! 12
- 20 36 - 52|
- 19 40 5 19 25!— 42 — 37 - 411
- 56| 10 171— 111 48 - 71 - 45 - 7l!

- 31- 29- 67- 48- 58- 9 61 27 25 — 1

- 59 - 34=1 — 74 - 69- 72 - 3b 35 l: - 19

- 4 — 22 — 74 — 54 — 72 - 29 70 44

1
- 36— 34— 74- 58 - 71 44 36
- 30- 58- 75- 47 - 72 84 62

=
- 22— 56- 58 - 52- 58
- 11— 29— 75 - 66- 62 21 81

74 63

79 75

1
- 38— 36 - 62— 45 — 58 18 47, 65
- 34- 38 - 55 28— 61 - 7 55
- 52 - 35 - 60 31 - 83 - 40 - 3 55| 42|

- 58 - 54| - 62 — 21- 73
- 77|- 56|— 45 - 30j— 54

- 72 55 36; 20

- 72 4— o.

*urt.

- 25 - 291- 6 - 21— 38|- 4 52 32|' 16
1

S _ 9

- '

r
»5|— 34 14 15 — 38 — 61 25 35- 10 2

-:•.;
- 27— 22— 3— 24 - 40 - 28

4 - 33|- 34 6 — 16 - 41 - 34 13 - 11 13 12

- 36U 57 8 I - 19 - 39 16
~ 32 - 57 23 10 - 38 - 26 58 9

- 23 - 29 12 - 31 - 25 - 19 32 13 66

1
~ 16- 38 6 27 - 30 — 16

37
- 29

49

9- 56— 35 13 36 — 56 45 - 10 10

- 41 - 54 5 - 9 - 47 - 22 27

- 78|— 56| ll| 16 - 40 72 11 - 28|- 26|



WINDRICHTINGK
Zuid. Componenten (percenten).

-r
s

.

1807.
|

= 5

It
5

'~'-~ JJ

*

i !: .-.

Januari 84 91 46 31 1- 34 9 25 41 31

i)5 73 37 50 55 35

Maart - 4 1 24
April - 19 — 17 19

Mei
;

58 47 9 48
- 72 - 63 - 90 5 20 26 - 72 38

- 61
- 63

57
- 69

- 11

Augustus ....
k

- 84 13 35 - 63 - 74 - 68

September . .

.

- 58 97 7- 73 - 41

October - 17 -53—39 — 52 21 |— 65]— 62

November . .

.

6 — lit - 48 52

3 M - :;;; 29 2

Januari 29 78 39 15 — 11 — 4 50 511 51 o[

Februari 34 86 42 74 5 70 51

Maart - >!) 10 61

April
1
- 21 - 27 - 22 41 - 55- 11

.Mei - 64 - 97 13 15 52 11

Juni 51) - 90 45 27 u
Juli If - 60 - - 99 26 33 - 68 — 57

Augustus. . . .
* 73 - 74 - 55 33 - 47 - 63 - (Ks

September. .. - 50 15 52 - 58 — 54

October - 86 - n - 50
November . .

.

- 24 11

34- 7

- 20 - 47 55 - 36 6

December. . .

.

15 - 32 21

Januari «7| 78 68 17 - 35 ,s - 1 7l! 6b 78

Februari 54 80 56 5 3 93 64

Maart lh 8 28 15 4 24 - b 60 5L

April - 21 - 25 14 26 7-
Mei - 4< - 47 15 - 5 53 8 - l9r In

51 - 63 - 98 5 •'0 - 2 - 64"
'

Juli - 54 - 35 -101 - 4 13 36 - 61 '""
,

Augustus
£

- .-)• — 61 39 - 17 - 50 - 00

September . .

.

- 37 - 27 5 16 21 - jg- \\October - • - 57
November . .

.

- 27 50l 19

December • 11 31 1 |

771 « -—

*



W I N D R I C II T I N G

Oost — West. Components (perccnton).

I8W.
1

ti 1-

f

|
^H

g i '1

1
1

|J F^~
n

- 5 - 16 — 19— 25 - 2b 2 - 44 - 57 - 31 .

— 24- 57 - ! - 55 - 76 - 55 - 55
- 5 - 46 -9-10 -37

!
- 1< - 3 - 13 - 12 - 12 3

- 1 - 1 57 65 45 53 50 74

- 10 64 1

7 24 43; 15 59: 62 63! 75

7 - 16 38| 30 75 31
- 4( 12,- 5 4 42

October — no - 61 - 24 6 - 70 6 12 l 18

- 47 22 16 42
- 48 - 65 - 24 - 45- i 7C - 87- 72 61 M

- 15
1- 25 - 3 — 13 - 35 4 2C _ 61 - 46- 54 - 51

- 27|- 21 — 46 — 11 - 26 -74-65 - 94

«
- 22 1 10 46 - 50 - 49 - 37 - IS - 2:;

- 20 - 3 7 - 12 16 IS 2 21

56 33 70 - 12 51 53 48

1 27|- 23 10 64 33 85 66 68

29 42 44 66 53 7L 5<» 65 7o

1 8 39 53 71 22 69 73 70

11 - 48 — 37 4 42 49 62

- 34 — 60f— 45 — 24 - 5 - 77 23 - 5 53

- 36 — 66 - 33 23 11 41 16 6 11

^^—1— - 61 - 53 — 35 — 43 - 42 lilt - 80 >2 - 73 — 79

61-21 1 J
4
-

4 38 _ 48l- l|- 5-57
- 24 1 - 13 - 8—43 — 10 7 - 20 41-35-79

17| 28 28 — 15 23- 5;- 4

4 57 37 - 15 15 14 25

35 21 60 32 69 5 81 751 63 59

44 7 5 65 30 12 71 74| 70 63

56 45! 26 77

i 53 36 29 43 g JJ
50 — 33 81 26 1 13 52 70 55 «i

8 2 — 32 - 69
l\

65
0'!

!.!

- 22 - 17 38- 40 45 2
l^-^-_ ;: :i2 - :;o 12 - 52 7> |- 48 _ 65 — zo - 1

*



W I N D R I C I

Noord Zuid Componenten (percenten).

1*97.
; 1

^3 '-- 1

it

P
4

I J

I ~

Januari

Februari ....

Maart

1

16

56

- 22

- 54
- 50
- 34
- 2 1

49
39

— 24

57
— 38
— 44
— 40

— 29

12

56

69
.... 5

52

30
42

— 17
- 43

17

18

— 3

- 21

10

38

-t
- 27
- 15

- 29
- 27
- 12
- 35

13

1

5

- 21

- 19
- 3

- 6

39

16

7

- 9

- 14

5

29

- 19

43

12

31

S

- 16

— 39

Juni
Juli

Augustus ....

September. . .

October

November . .

.

December

- 40
- 33

- 59
- 59
- 60

38

— 56
— 72

— 66
— 51
— 27

7

-

Januari

Februari
Maart
April

65

11
- 12

13

•

- 2
- 27

64:1 45
68 1 66
29 8

- 16 - 47

33
1

70

46 91

- 35 60
- 58 10
- 39 — 15

38
61

- 15

18 (

10 o

7

Juni - 43
-- 39
_ 59
- 54

- 3

- 48
- 62

— 16 — 23- 2

_ 27

. 15

- 32

- 13

-

Augustus
September . .

.

October

November . .

.

December. . .

.

- 64
- 75
- 5+
- 25

15

- 60
- 67
- 29

10
<><

40

2i

- 30- 11

- 33 - 9

- 20|— 2

3 10

24|- 31

-

-lanuari

Februari
Maart

MeL\ !!!!!*.

;

juii.!!!!!.!!

Augustus
September . .

.

October

November . .

.

December. . . .

I

(J!

6

- :!

21

52
- ::<

51

71

36

24
9

IS

- 1

3

19

35
65

- 45
- 5

42

- 33

21

29

31

1

53

69
65

-- 64
- 47

13

91

54
- 22

- 33

44
- 10C

16

41

2c

— 16

— 31
— 6
— 38

2~

- 21

- 21

- 14
- 13

1

7

- 5>

- 51

14

- 12

- 11

- 34
-- 41



WINDRICHTING.
- West. Componenten (percenter!).

2
J
f1 1

J!

i

I

4^
j Sf

'e 1 1

- 49 - 23|— 46J— 61 74 25 B8 >7 - 65 _ 1 -13
— 6 — 421— 59 71 95 93 - 35 86

- 8 201— 7 — 28 81 25 96 97
23 54 17 12 85 41 100 83

| 77 75 74 76 90 41 100 77
70 62 80 72 74 47 70

79 76 78 65 47 87 02 85 49

53 18rE k
81 71 73 28 00 45

59 53 51 32 96 21 70 50 21 :; 62

23 - 19 71 85 6 - 17 - 50

2 — 30 — 11 81 18 52 36 - 45 -51
- 85 - 33|- 74 - 82 21 12 .,.; - 7. I* '.•.'

Uti

- 40 — 36— 56— 61 - 40 9 - 57 —ieo - 41 - 54 -73
- 51 — 41 — 36 — 61 — 27 10 - 28 -100 - 6< - 68
- H — 39 — 37 - 20 - 9 - 86 - 11

- 3 - ll|- 3 - 26 - 53 - 15 - 43 -100 28 - 2! 67

60 171 65 07 - 21 - 34 - 03 76 - 2. -55
57 42 65 67 - lU - 24 12 _ 86 - 3C

70 55 66 - 50 - 12 34 - 07 86 22 -69

k 57 67 71 - 25 1 12 - S5 47 -41
15 30 - 17 _ 8 12 - 4*. - 88

.'."• - 7 - 55 - 15 - 52 - 76 4 - 51 - 70
*»... - 34 - 58- 12 - 61 - 42 - 50 - 12 - 37 - 62

— _•• 77 — 62|— 76 25 - 17 76 - 7<; -.' -»;.. -

- 27

13 - 40

- 50 - 27 — 12 — 13 - 55 - 36 - 14 9

- 16 - 55 3 9 - 17 - 36 - 34 - 33 - 2:i

8 33- 2 - 3 43 - 63 - 4 21 - 3 - 36

- 13 41 35 — 3 - 28 - 24 - 45 41 9 - 69

68 42 77 ~ 32 - 12 - 24 - 16 B8 12 - 35

55 55 69 63 — 15 _ 4 - 02

47 77 68 - 18 - 17 92

k 61 56 76 69 - 24 — 10 2 - 40 2

43 22 45 3 - 14 18 — 12

10 54 - 2 - 35 10 - i8 .

- 11 8 4 - 7 - 53 - 12 - 9 -35- 6

65 - 26|— 78 - 72 - :::> - 13 - !- _ 65- 22-.),



WINDRICHTING
Noord — Zuid. Componenten (percenten).

mi,. |i J J
a

1
i 1°
1 ||s

ii
31 1

1 i> :-'

1

Januari n - 55 30 — 19 - 32 17 16 16

Februari - 23 33 16 2 1C - 9

Maart — 11 - :;: — 57 — 43 — 52 - 58 r

1
— 9 — 27 — 51 - 55 - 57 86

Mei 15 — 26 - - 53 - 48 - 41 - 62 — 74
Juni 56 - 71 70 75 38

Juli - K - 2 b 4 7 - 55 - 70 54
'

Augustus ....
1
— 51 - 84 — 48 - 56 — 63

September . .

.

- 64 — 61 36 - 2! -

October 15 57 - 36 - 78 47 - 42 23

November . .

.

17 — 55 — 68 - 60 36

December. . .

.

i 15 - 27 20 - 20 2 7 25 __:___

Januari - :;.; - 53 41 87 35 36 89 3'- 9fi

Februari 25 — 1 44 75 40 18 71 0J-
83

Maart 8 - 7 42 51) 49

62 60 — 5 25 - 451- W|-

Mei - 50 - 57 48 57 21 11
Juni

1
56 - 39 46 78 20 5 - 36|-

— 45
77

32 74 - 34
— 34

1!)

Augustus. . ,

.

2 78 _ g ,,

September . .

.

71 95 54
October 72 67 62 75
November . .

.

- 53 72 71 50 39 68 J ,

December. . .

.

4 16 46 36 17 so

Januari - 351— 52 45 38 70 25 "5 6 B8

Februari - 11 - 14 21 13 55 - 8
Maart - 36 22 45 7 - 29

- 31 — 18 13 32
Mei — 71

- 45
30
23

40
61

16

8

20
Juni I - 41 28
Juli - 48

- 7!)

— 61

- 85

23 49
72

22
10Augustus

I 34 55 11

September . .

.

70 79 52 52 71 13

October 40 - 76 40 37 47 58 45
November . .

.

- 39 — 52 7 46 25
December. . .

.

5 - 25 - 5 5 is - ~L



WINDRICHTING
West. Componenten (percenten).

It
|J

I

1 1^ %
§

1

1

11
I

i

1

24!— 45 — 46 -20-48 - 40 — 42 - 66 25 59

- 89— 81 - 79 52 - 82 - 76 - 58 - 80 - 75

6 31 51 - 47 29

F»
'.'. - 16 45 4 58 -loo 54

In
i 7 It 76 64 72 100 32 88

49 69 18 70 - 87 25 37

Wi
77 70 - 94 36

«wtas...!

i
78 45 72 17 70 60 56 - 68 83 99 65

48 59 25 12 54 36 56 -100 >7 13

. 22 15 2 40 49 55 34 74 15

. - 3 31 - 5 37 26 41 -100 - 52 21

—-——

.

- 78 — 89 - To - 69- 43 15-100 :,: _ Til 7

15 - 39 !- 65 8 — 46 — 75 - 22 - 97 - 9 LI 49

— 70—80 — 74 - 81 - 38 -101 _ 43 - 87

1 17 26 4b 2i 30 27

17 2( 72 72 51 -101 3l 55

i' 7( 66 71 65 95 89 61 101 81 83
35

51
56 68 77 42 96 94 — 73

71 70 50 71 -101 85

i
(3

23

51

— 12 — 15

34

9

- 5

86

87

7^

33

37

53

3

101

53

80

45

44

35

19
fr^--' 17 — 27 53 1 _ 5-100
--—_Lli- - 7s _. ,s7 — 60 - 89 _ 22-100 — 51—85 ''

15 - 45 — 53 — 15 - 48 _ 69 - 54 - 58 - l|~ 14

- 33 - 73

30 10

45

- 84
- 1 1

- 74 - 26 - 71

23

- 86

19 - 25

- 79
32

- 9 — 5 23 51 75 - 13 _ 67 71 33
58

65 52 82 49 93 75 32

64 67 53 95 87 3< - U7 89 79

8ll 86
!

56

85 51 18

7- 87 55 87 22 -ioc

i 55 37 54 96 80 11 -101

14 24 9 66 33 - 53

22 — 10— 11 53 23 - 43

7 0— 36— 31 40 - 32 — 16 —100 — o«—^— 88- 77J- 92- 78 __ 68- 81!- 57-10U;- oo- -_



WINDRICHTING.
Noord — Zuid. Componenten (pen



DRICHTING.
Componenten (percenten).

m IE \
li J J If

g 1

a |

£::::
:::

•ui
:

....

.

....

1

I

1

- 72

- 11

- a
- 4 9

- 31

- 67
- 82
- 67
- s>

Ml

- m
- 32

- 24

6
- 2

- 18
- 28
- ( ;i

- 53
- 6(

29

67

- 71

- 30

7C

14

61

65

59

63

.10

- 72

- 29
- 53

2b

55

48

51

IS

- 54

56

19

28

26

- 7

24

79

39
- 13

- 57
- 38
- 33

- 73

- 63
- 52

37

21

ui

89

39

50
23

40

78

75

70

- 9 78

95

80

90

18

0-59
2 18

68 r.i

£::- :

1

1

- 44

- 32

- 2

67

46

73

15

59

- 52
- 57
- 16

70

78

77

73

16

52

25

66

16

16

- 39

1

65

66

73
79
71

54

63

22

- 28
— 44

49
61

87
87

73

66

32

35

- *;3

- 63

80

55

26

53

50

19

33

67

65

~
25

33

35

28

27

28

34

:;s

10

12

50

n

- ir

_ 5;

27
5-.

l:

13

i;

33

21

30
- 7

- 7t

- 7!

- 70

5!

47

42

88

65
>:

-57
-57

- 7

68

17

55

- 25

-35
r- 4>

-51

1

- 47
- .15

- 49

6
- 6

71

87

93

79

34

30
61

65

69
92

79

56
3

- 27
- 79

42

94

40
- 51

- 31
- 62

47

66
71

76

60
66

22

9
_ .,1

9
- 49

35

72

90

82

84
85

69

50

- 53

81

51

35

86

30

49

27
- 39

- 52

5

- 18

- 37

_ 37

- 28
_ 50

- 10

- 3

- 25
_ 6

- 24

26

31

H

10

10

- 2!

- 46

21

41

2

31

- 3

2!

5

26

- 70
- 70

- 7<

15

36

52

47

42

29

49

-37
- 16

50

85

43

72

15

r- 19

- 14

- 28



W I N D R I C II T I N G.

— Zuid. Componenten (per*

1897.

I I 1

1°

| j 1
! H | "

Januari

Februari

Maart

|

1

4s|- 12

13 6

29 15

36 8
2- 19

- 2 12
- 27 - 12

. 22 5
12- 8

5 - 28
- 13 23

47| 9

- 12

- 19
- 3

11

- 2

3*

51

17

- 52

- 7

r
i

- 2

15

31
<;

3

6

73
61

64
24

- 27

- 37
- 28
- 46
- 27
- 30

40

42

- 15
— 27

:2
8

32

- s;

- 70
- 6(

- 15
- 36
- 47
- It

10

51
- 43

- 37

65

0b

51

52
21

21

Sl-

ot

15

50

80

78

70

23

25

52

52

48

57

i}\

11 H

11

Augustus
September . .

.

October

November . .

.

December

Januari

Maart. ..'.*;;]

Mel .'.'.'.'.'.'.[

Juni
Juli

!
i

41 - 37

8

45- 6

48 18
- 5— 10
- 20 - 15

22- 5

16- 7

2— 21
- 2'— 21

37 5

- 48
- 17

- 16
- 15
- 5

21)

14

- 45
27

1

— 3

- 2

9

35

3

10

86

30
- 41
- 29

- 23
- 48
- 25

(8

13
— 13

- 15

— 13

— 7

- 21

12

37

30

20
- 3

- 3C

30

- 23
- 33
- 31

- 5

72

5!

31

31

39

40

24

3'!

10

- 78

Augustus. . .

.

September . .

.

October

November . .

.

December. . .

.

49

- 35

- Ill

"

Januari
Februari

Maart

Me". '.;;:;:;

Juni
Juli

1

32|— 53
39 — 47
43 — 24
53 - 13

- 17- 7

- 6 — 20
25- 6

22 - 24
- 23 — 47

11 — 11

47|— 7

12
- 7

- 5

9

53

26
11

- 2.3

- 4

i

- 5

- 12

- 3

5

23
- 10

2

87
46
45
27

- 40
- 20
- 29
- 34
- 41

- 21

55

18
- 15

- 27
- 42

- 17

11)

28

11

- 35
- 7

35

45

34

17

16
- 45
- 33
- 41

- 57

- 50
- 54

^5

3C

4b

24
- 28
_ 83

- 52

2

- 5

- 13

14

-11

29

- 16

~~
10

52

September . .

.

October

November . .

.

December



WINDKICHTING.
- West. Componenten (percenten).

1 -1 1 1 1 111
1 1

1 3
| 4

f
1 H

1 «

- 76 - 70 26 - 20 — 13 - 43 20 10 - 41 12 W
- 75 - 65 47 61 50 - 18 52 36 81

5 6 12 32 32 - 16 57 - 32 - 26 59

47[ 66 63 7 - 24 92 - 71 10 30 is

V,

\

60 85 '.16 56 82 - 22 58 — 59 62 29 25

Jlti 81 81 100 87 97 11 47 - 62 57 3:i 30

73 73 84 85 77 191 69 - 4S 21 39

Augustus....

k
55 73 82 90 33 59 - 26 48 32 -13

. 51 55 72 44 57 30 — 1

'*tob,r 77 2 63 - 52

1 — 23 42 - 13 76 - 72 23 21 - 22

...

.

- 6l|— 72 27 61 - 45| 38 - (;_• - 26 t( 15

- 7t|— 76 - 40 — 15 — 10 - 82- 72 - 60 - 21 3 41

- 78— 88 - 76 14 - 57 - 81 - 76 - 51 — 17 1

2l 3 — 2 28 - 70 - 73 117 15- 16

i
t 41 58 69 30 82 - 60 - 90 (15 50 — 18

95 65 - 87 - 71 - 51

65 81 100 - 26- 70

83 96 79 77 _ 67- 47

55 86 94 90 44 _ 78- 43 71 19

-
30 58 86 60 73 76 |_ 75- 45 37j 3U " L'9

- 33U 2 90 66 77- 82 - 76 42 6

1 — 34 60 HO 17 19: _ 77- 69 ! 18

- 68|- 81 - 51 26 - 1;; _ G5| 86— 77 65 \

- 77 - 75 8^ . u - 17 - 701- 48 31 9 2 35

- 68 — 71 — 71; 67 - 60 - 72 44
9 - 39 85

2i_ i6- t9

71 2., - 2

24 30 38

71 29.- 22

48 8— 89

40i_ 13-40

»
7 22

39 82

- 34

80

— 5

57

2<

85

-42- 8

- 19h 11

31

26

1
56 87
66 91

98
9<

10

57 92

_ 29- 55

- 39- 47

31

11

66 63 73 62 84 25 - 65 35

1 56 80
30 66

87

72

78

30

87

78

11 - 46

43 - 53

21

11

- 28 | 36
- 271 43

51

10

81

33

62
- 45

60 - 59 - i:

42 17 _ id- 48

^—i-' - 70|- 81 5. 1
_ 65 __ 301- 74 - :,7 - K !— "



412 -

RIGHTING

1897.
|
:- 1

1
J

|
1

J
a

1
I

< z
'

Januari 59 I - 35 89 10( 60 _ 3

Februari S4 11 - 29 S3 100 u 10

Maart 5:; 1 - 63 40 100 - 31 9 - 2 - 7

April 28 15 10( - 25 - 83 - 7

Mei
1

40 69 — 70 - 74 ..

Juni - 43 E 21 - 41 - 70

Juli a - 13 28 - 32 - 70

I - 46 - 49 - 14 - 17 — 67 - 70 - 19

September . .

.

- 52 - 4.-, 19 100 23 - 75 - 13

October - 32 - 52 45 97 40 - 89 21

November . .

.

7 - 49 36 100 36 — 02 16 - 23

December 53 31 71 100 43 71 20 27

Januari n; - 17 - 19 75 , 57 - 5 ..

Februari 1:1 5 20 46 - 20 28 - 5 50 57

Maart - 15 - 42 11 - 19 — 9 - 22 -

April

1
5 - 44 4€ — 41 83 - 37

:Mei - 61 - 3.' - 5 - 40 - 70 - 70

Juni - 81 - 43 - 2 -41-44 - 70

Juli = - 73 2 — 40 — 36 — 70

I 66 64 - 12 - 26 - 67 — 70 - 20 - 71 -

^T 1

September . .

.

- 97 - 68 - 35 20 16 - 75

October - 7(1 - 75 - 22 40 33 - 89 36 8

20November . .

.

m 74 - 36 4 — 22 47 - 92 - 3 41

December - 27 - 51 56 1 43 71 20

Januari 82 17 9 58 77 51 - 1

Februari 55 21 18 40 29 24 _ 5

75 15 - 16 - 15 100 1 - 12 _ 8
15

tApril 7 9 - 45 100 - 21 _ 35

Mei :\2

- 36
20

- 37

- 40
- 40

- 53
- 33I - 9 - 70

- t:

juii..!!!!!!! - 3s - 12 - 40 - 33 - 70

42

Augustus i - 05 - 53 - 14 - 8 - 36 - 70

September . .

.

- 73 - 56 - 55 36 - 75

October - 25 - 45 - 42 >U 9 - 94
November . .

.

- 40 £* 34 48 9 - 75 4 34

December '•
'.» 52 59 12 - 77 14 8



WIND RIGHTING.

Oost — West. Gomponenten (percenten).

* i
• Li « .j i -: f u t

w.
l 3 -=1

1 1
1 J

I
| J* 1

56 14 - 80 2 • 0|- 75 -100 - 98

66 37 - 81 - 55

63l— U - 34 - 5

• | 12

51

35 75
51 82 70 LOO L6 77

i 44 100 46 87 7(i L00

J 31 94 75^ 64 7() LOO s
:

34 — 14 0! 6l 58 77 71

»w...: 1 35 - 29| OJ- 15! 25| 65j 21

; 31 - 21
- 27!

- 33 1 l»- 7 20

_ « 0- 15 - 19 - B4|- 61 :\l

13 - 47'— 77 27 64|- 75 -100;- 98

31 — 33 - 75 _ 42- 26- 62 -100 - 92- 6t

- 58 - 70 „ 78 _ 67 4c

LO 935 — 33 78 i

— 11 98 90 ti2

i L< 7 99 78 78

3 15 100: 90 BJ 70 LOO

i
6

8

— 16

- 4P

93
— 1

— 60

87

15

12

63

- 12 1! 1 S
Z 'j 74

- 41 - 60 - 59 _ 8 191- 36! 6-i

- 20
5 - V _ 24 - 3(

n - 25 - 15 _ 56-100- 03

7 - 15 - 23 - 57 100 - 90 — B

— 22 _ 19

• * - 21 - 27 - ll| 9 40 12 _ "7 72
23 90 55

2 ;»1 9G 63

1
9 \(K 90 Si

:

- 18 - 2 2-'i Z loo: 7

- 24 - K
0—29 - 3 30- 3

^—

—

- 2 - 2C 15- 20- 161- «»|- " - —^oT"
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1897,
1 |j 1

o
If 1

J J f

B_.

Januari

|

I

1

Ml. „

i

f

J

7

m
Fcbruari

Maart
April

ir

™ HJuni

Juli

Augustus
September. . .

October

November . . .

December . . .

;

Januari
Fcbruari

Maart
April

i

I

z
i ,w

£

i T i
Juli

'.'.'.'.
'.

'. '.

'.

Augustus ....

October

November. . . .

December. . .

.

_________

Januari

Fcbruari

Maart

Mei '.'.'.'.'.'.'.'.

Juni
Juli

1

i
-

B

zzw

«
wzw i

-

i 7

Augustus
September . .

.

October

November . .

.

December

T 5
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GEMIDDELDB WINDRICHTING.
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1
11 ll It: * |l fj If
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Murt
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December....

1
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1 r i
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E

zzw
7/W
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ONO
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zzw
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GEMIDDELDE WINDRICHTING.

ft..
| 2 J = !.{§ f |

D

'i 1 -:
: 1 1 5 ?,

fifftarf

Mei!.\'!!!!!! |
Juni §-

C

Juli £
A.UgttStllS ... r

September . . . fi

October

December. . . .
j

£ i;;- £ £ 5 i T r r

Maart.£.!!!|
April

| |

juli a

September... P

November.. . . i

:

: I t £ £ £ £ I £
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.'

!

'.

'.

!

Juni'!!!.!!! |
Juli

j

«

September!!!' c

November.
December. . . . 1
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CJEMIDDELDE WINDRICHTING.
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GEMIDDELDE WINDRICHTING.

1897.

1
II \t a

1
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11
1°

1 1

r
U

1

;;.

Januari

Februari

Maart

I

z

//W r r
i r

880

ir

:
i

Juni
Juli o\o T

September. ..

October

November . .

.

December

Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli

September . .

.

October

November . .

.

December

1

I

™

r r

?
:;'::

NVO

7
:

zzw *

zw **

Februari
Maart

r 4
I

f. s

t i ii

s»w

7

s
\SZW

:

zzw

ozo

z/.o

oze

juii..'.'."!;;;;

Augustus
September. .

.
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November . .

.

December

0*
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GEMIDDELDE WINDMCHTING .

1897.

|

1

1 i

"1

1
!

j

1
4

1

1 f 1

Januari

Februari

1
1

1

7

E
7

ozo

T r,

i r

H

April

Mei

Augustus. . .

.

September. ..

October

November . .

.

December

Januari

Februari

j

'I

I

7

OXO o/n

» ::E 7 i I »!»
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GEMIDDELDE WINDRICHTING.
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REGENWAAl;M.MI\iii;\.
A ' ,,, DAGEK.

1897. 1
| 1- <

i 1
'—

f

<

1
=

1
1 |

-

Anjor kid. Jav. 4« pt. 10 12 11 l 2 5 1 1 S) 6 20

TjiU'U'on . . . . LO 18 14 12 6 4 8 2 4 8 1M

15 16 17 3 3 8 2 5 9 8 12

Tanara 11 11 12 6 3 3 3 5 6 14

Goenoong Kontjana 8 21 18 20 10 5 14 4 6 16 20 24

Tjipanas . . . .

HmljiMi- manik. . .

2<> 19 22 29 14 4 17 7 9 10 16 17

s is IB 6 16 6 14 16
•

Mnrntjoi'llg. . i ; is 21 22 7 3 IS 8 17 20 17

Rangkas betoeng . . 13 17 17 20 8 4 12 5 10 18 12 16

Tjiomas 15 21 23 22 8 6 15 7 5 19 14 18

Padarintjang . . 7 in 17 17 9 5 7 4 15 14 18

Oedjoengtiboe . 13 is 18 20 13 6 17 3 8 17 11

Pandeglang. . it', 21 23 20 15 15 6 8 22 17

Soekalaba .... 9 11 11 5 4 4 IS 8

Soedimara .... 8 10 13 15 2 1 3 1 5 9 13 18

Tjiogreg .... P P P p 4 3 17 7 8 14 16 7 \

Tjikasoengka . . . 11 17, 19 28 17 5 10 21

Tjirangsad .... jr. IS) 20 27 2 15 6 10 23 233-
"

Tjipatat ir> 20 28 21 14 3 28 12 20 25

Landhuis Tjiomas. 18 17 22 23 6 3 10 9 13 22 2113
'

Dramaga .... 22 19 23 25 8 2 16 7 12 24

Djaainga .... 12 12 23 3 11 6 15 19

Goenoeng gelies . 20 21 26 24 12 3 18 8 10 17 2D U

Tjipoetat . . . . 12 11 14 21 2 1 7 2 7 13 L3 \-

Parakansalak . . . 2u 22 10 24 13 5 16 6 12 22 22

Perbawatie

.

2" 23 26 26 11 2 18 9 11 22 21

Artana L6 2() 20 24 4 2 3 7 2o 15 -\

Argalingga . . .
!-•: 17 22 27 9 4 15 8 7 20 1!'

Tjiodoiii; .... 15 is 23 2S 15 7 21 9 9 21 -

Tjisalak. .... 12 21 22 24 8 2 12 5 11 24 lb
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REGENWAARNEMINGEN.

II
1

| c

It '£ •a •J I o
|

L*_H & h *? < $ f £ -

368 173 8 41 ;
-

B g 114 111

284
207

15(1

169 17

77 51 6 7o

81

90

278

357

126
07 38 273 40 70 411

589 631 144 61 470 169 168 442
4(>2 49 28 104 811

• mi 5()1 131 32 245 79 74 315 408

287 373 131 31 2< 15 27 118 265 104

295 209 128 72 201 25 130 352

507 324 130 75 81 21 510

209 331 254 60 148 47 110
426 331 195 41 225 80 175

841 131 95 68 159 25 28 480

303 143 67 12 9 8 110 54

P ? 226 107 334 150 309
338 4S3 122 40 832 48 228
5i)5 501 115 36 326 93 229 280 761

461 535 171 18 410 110 300 407 698

519 456 206 493 158 878 355 46< i

394 539 226 126 519 7:; 842 451 361

295 638 241 1-2 47 150 217 471

745 482 318 168 541 189 508 400 432

4s 1 32 5 208 11 145 182 255

276 479 158 249 76 2nS 631 466

111 29 199 59 127 638 451

71 25 161 20 47 864 812

56 1.71 128 57 808 446

376 684 206 231 103 14ii 457 426

449 172 26 188 109 101 500 482
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REGENWAARNEMINGEN.

18 9 7. 1

J

1
| i

< jS

. a
J

1
I

1

J |
j '

Tjisampora. 12 19 p.) 26 7 2 18 2 5 16 18

Sanoedin .... 14 22 7 13 2 5 14 19

Pangkalan .... 11 21 20 21 8 2 10 4 3 20 20 19

Passir Datar . 14 18 18 8 17

Sindangsari. 14 19 Hi 24 8 3 14 2 8 18 21

Goenoengsari . 14 22 21 22 7 2 10 5 8|17|20
Noord Tjempaka . 19 21 25 21 12 2 15 6 9 !

2:J
!

2^ 2ii

Zuid Tjempaka . . 19 2-4 27 25 11 2 17 5 10 20 25

Gedeh 2f, 25 24 5 3 15 8 11 18 23

Tjiastana .... 8 14 17 25 8 6 17 4 7 29 25 21

Tjidjangkar. . . . L6 22 17 26 11 4 15 5 L3 25 24 24 -_;

Boenga Meloer. . . 11 24 2:; 24 8 1 11 18

Friealand .... 21 1!) 20 27 7 2 g 2 o 22 2ii 17

Pangledjar .... 22 2H 27 24 5 3 9 2 9 18 22 14

Padalarang. 12 15 16 19 2 4 1 3 14 11 11

Lembang .... 23 19 27 11 4 2 7 1 22 18 13

Rantjawelini . . 21 25 21 6 3 15 8 11 21) 22 25 '

Malabar. . . P ? ? ? ? P P 3 7 2:1 20

Tjiharoes . . . . 25 2l» 23 20 15 2 8 3 2 8 23
2''

19Tjikadjang .... l.s 25 3 10 5 3 15 19

Tjikadjang .... P P ? ? 8 2 9 4 3 20 17

1!'

10

11

Margapala .... P ? ? ? P P P ? ? ? 19

Tjenangerang . l:j 15 11 2 4 5 11 12
.

Kandang aapi . . . 11 9 6 12 3 7 12 13

Tjiampel . . 9 13 6 14 1 3 5 10 13

Tegal waroe . . . 12 13 to 1 1 x 5 8 11 13 (i

Tjitalang . . . 13 17 10 2 1 5 10 14

10

.-

Plered . . . . . 16 19 1
1 4 10

Tjilangkap .... I:: 19 15 1 i 1 J 6 7 13 15

Dawoean .... 13 13 10 11 11 o 3 7 U



., X
.8 t J

i j i 4" 1 | |
1

=

t
|

j|

S Jaar.

844 409
467

81

70
20
48

185

225
* s ss 2219

81i> ™ 114
2.S2

26
123

125
328 171 147 tjl

:;1

1(

1

4876

216 446 88 51 195 8 83 86,4 26 1 21 it2
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Kasso malang . .

Boeka negara . .

1100
565
518
1162 J

.



5R00TSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 Ul

5
Jr

91 69

106 45
70 70
87 135

62 50
77 47
75 75
59 80
90 47

j

60 69

116

100

45

79
75 79

1

80 60
;

66 42
41 55
75 37
119 71

46 40
41 34

63
145 89

63 75

97
137

101 104
J 18 71

59 49

66 55

112 33

109

67 87

75 48

90 61

78 50

34 37

72 67

108 130

83 114

98 42

96 64

101 110

S3 46"

85 37

5i< 60

60 58

85 67

34 30

23 29

28 55

68 61

86

180

•>oo

189

96

60
75

69

122

168 103



Lk;<ii\<; Di;u n..\.\tm-:\.

Djagernaik . .

Ardjosario .

Doetaraati .

SLjeg . . .

Bodjong banteng

Kambatan .

Sindang laoet

Tjerennang .

Watoekoemnoe

Hoogte

Meters.

Simliinglawt

Madjaloka.

Eandoedongkol .

Kadjeneh .

Waroepring.
Sipedang. .

Bantarboleng

Stuw in de Gent, r
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN W 24 UUR.

J 1 1 1
a

1 g S

* < A 1 4 < i § & Q

S8 50 14 46 68 6 54 168 90 75
84 117 46 40 60 67 16 74 192 60 107

'

:

44 44 35 9 33 26 6 2 25 80 27
[

65 43 17 40 37 39 56 112 40
32 4 11 21 8 49 41 34

34 60 34 30 18 1 28 80 43
39 39 26 23 33 3 28 72 57

20 31 37 36 63 28 34 20
ior 44 3 21 26 1 1 50 37 98
12!> 81 61 16 81 10 14 42 54 105

140 45 60 47 37 41 18 22 90 47 89

117
60 98 73 37 30 24 42 80 44 61

1

68 127 26 22 52 5 23 71 38 51

6G 85 66 47 62 18 47 39 68
25 32 94 34 18 10 12 26 58 92

78 15.3 21 4 28 5 8 66 45 62
H:{ 86 35 7 44 29 8 37 78 34

123 4 10 36 11 61 53 57

!"- 73 120 41 10 28 27 32 70 102 72

67 107 16 15 58 21 27 35 67 38

43 73 40 23 25 20 51 59 29

77 190 37 1 60 2 53 31 35 58

183 90 3 85 68 5 13 63 47 97

67 110 12 14 31 23 34 36 81

80 120 26 55 5 80 35 25 45

)\
76 82 22 8 32 2 27 42 56 Hi

90
67

90 14 12 77 17 76 50 40

53 68 7 45 24 21 10 16 74

I
6 110 25 15 25 12 6 71 72 115

3061
| 97 19 11 34 3

1

H no 42



LIGGITO DER PAATSEK

Songgom
Mijn-r.uis.

Tjileboet

Igirklantjfng

Pagoejangan,

Boemiajoo
Pangobatan

Tjisoeroe

Bantarkawocng

Tjisadap .

Sindangbeula

Nambo .

Nangg. Tjiboend,

nij/<m«lerl:oi.

Stroomgeb. Tj.uj

Vlakto v. Noord-1

Str. Tjatjab. on I

njreb, Qti



}ROOTSTE HOEVEELHEID REGEtf IN U ITU.

m 1 1 1
1

<

9
5 1 S

|

J^
%

84 23 16

1 1 > I

52 3 9 21 51 32

58 13 9 32 20 41 47 42

1418 69 14 13 58 61 74 50 73

40 12 33 18 4 14 43 32 87

53 56 10 35 28 2 49 32 74

88 80 36 16 25 12 14 29 50 48

61 147 13 35 22 9 6 45 7!) H
94 48 33 45 45 18 72 80 61

m 54 86 27 26 22 14 28 71 38 52

ill!

62 17

50
17

40

42

33

12

1

24

11

72

20

63

71

45

60

114 51 7 4 49 29 48

119 11 19 23 9 2 47 56 56

51 65 31 15 22 1 23 35 42 53

m 63 8 53 30 12 2 39 35 48

48 45 26 60 3 3 48 :>2 60

60
140 59 5 26 2 14 40 38

61 69 40 19 53 20 25 52

41 85 32 15 24 8 10 55 68

50 101 39 21 62 15 55

137

100

45

95

xw

£

29

11.)

42

60

65
51

93

28

30
20

30
20
14

55

48

33

66

22

19

4

43

2

6

5:}

55

22

96

68
4"

95

140

urn

71

93

103

6

50
10

53

25
15

20

13

14

30

2 3

45

65

70

93

84

46

72

61

12

36

78

86

M
68 49 23 16

51*
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LIGGING DER PLAATSEN.

1897.

Hoogte

Meters.

Itesidcntie. Afdceling. Bijzonderhcden.

Koebangwaroe . .

Kramat ....
Brebes ....
Adiwerna .

10

2

6

3

Tegal. Brebes.

Tegal.

Vlakto ^.Xoonl.T.:.:

Suikerfabriek.

Sigoegoer . . .

Paningaran . .

Kadang Serang.

Stuwdam Genteng .

Kesessie.

975
480
270
3G
26

Pekalongan. Pekalongan. Genteng-vivior.

Sragie-riyier.

Kadjen ....
Gambiro. . . .

Kali djambe. .

Koemassen .

605
25

16

12

22

Oeloe djami

Kemassan .

Karanganjar . .

Petoeng Kriono.

Lebak banang .

4

11

80

Tegal.

Pekalongan.

Pamalang.
Pekalongan. Sengkarang-riviw.

Kapoetian .

Wira dessa .

Pekalongan . .

Boearan ....

164

18

4

3

7

"

Vlakte v. Pekalon^

Gandoe ....
Bodjong.
Tenggang . . .

Tembalang .

Pedoeroengan .

5

Semarang. Semarang.
) Irrigatie en^

afvoer in uo
'

1
Seniaran?.
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GROOTSTE HOEVEELIIEID KEGEN IN 24 UUR.

i 1 1 |

1
1 J i | i

I
<

s

1
i

1
|
O

a

Q

11
^ 05 32 39 10 13 12 44 85
24 51 17 16 42 44 6]

m 48 73 21 55 25 30 52 56
50 34 10 30 31 77 48 34
30 27 10 32 34 3 41 6] 40 98

71 86 84 28 163 49 33 57 79 70
113 51 53 43 67 is 79 64 80 75
89 59 5 47 4 8 31 64

54 76 82 22 8 32 2 27 42 78 46

58 (01 42 6 68 10 23 90 56 78

102 93 72 14 74 41 50 91 67 56

80 80 7 58 68 76 48 48

60 SO 26 16 38 33 49 71 35 42

58

56 94 19 21 31 24 76 72

M 41 84 11 8 46 1 80 38 15 78

45 75 22 7 33 46 26

63 56 25 98 30 30 35 38

135 42 13 89 25 53 67 77 49

101 75 52 32 44 5 54 53 62 38

110 59 71 27 16 54 85 30 59 46
m 50 50 21 48 3 18 27 47 70
14.) 55 14 12 54 41 25 10 36

168 26 2

17

31

95

4

12

82
74

42
56

25

21

42

105

37

38 60 35 55 40 40 90

38



LI(i(ilN(i JJER PLAATSEN.

Wonoketingal
Pringkoeroeng

Djoemblang
Karangtoeri

.

Djatikalangan

Medii

lledjosario

Sedadi

Pingkol

Gending
Wolo
Godong
Merak
Krassak

Groenggoengan
Djati .

Toewang.
Kotosiman

Sono. .

Gadjah .

Djebor .

Palem .

Djali. .

Pontjowati

Demak .

Pangkalan
Allilir .

Goeboek

.

Irrigatie en WW
afvoer in Cost

Semaran?.
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 UUR.

•c P 1 1
l*

1 8 1 •s 1 s3 1
1 1 I

&< S -3* a ? < o§ O J5 -

S 1 78

71

15

14
8 60

60
10 u

41

us .-,7

117

100

251

45

49

21

45

30

11

2( >

4

42

103

18

45
40
12

22

11

10

50
10

10

20

7.4

13

31

52

M 68
54
120

9

15 49

17

18 45 60 55 so
70 33 33 20 8 30 20 36 78
W 70 50 51

10

40

50 44 49

58

<i4 I
89 67 32 83 70 50

1 . W 43 9 60 11 3 71 93

ir
40 45 30 25 48 46 31

' »
1

70 31 19 65 4 15 54 40 23

110 100 35 15 35 4 15 100 59 57
':' 77 32 50 4 64 10 140 59 50

81 52 75 4 8 115 70 11"
l

J8
130 130 25 110 74 50

j

103

134 13

27

4

25

27

137

138

42

47

57

68 56 69 41 101 4 13 28 37 31
H.)

61 67 118 15 23 45 110 47

15 17 7 47 2 145 45 50
"

1 55
|

135 15 17 1 14 42 3< 1 40



LTGGING DER PAATSEN.

Wonosobo. ' Watorafi
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN N 24 UUR.

i i
1 , 1

i

&
i I

h
- < a

|

A 5 w o y. q

115 50 47 20 15
83 48 80 37 o 40 25 10

49 37 42
40 85 13 13 9 \\7 51

32 44 27 14 15 25 120 113 11..

39 8
45 78 100

34

110

13

73
10

79

37

28

18

31

17

49

20

69

19

24

21

27

24

83

21 Vl\

82

38 9 35 43 46 72 75 L07
> 130

170

42
on QQ %

65

32

125
50

76
'.'1 35

•; 89 112 1 1 )4 ,S< 1 60 57 60 62 139

41 41 78

75 5c, L9 18 27 14 18 126 155 \:i

67 28 19 16 8 45 93 49 !:{*

1:W 111
! 52 17 37 36 8 71 75 69 115

u 45 15 82 40 38 200 110 98
1!,° 89 104 56

30
47

2

37

14

35

51 8

92
55

78

41 9 55 16 48 90

33 91 42 3 22 50 21 100 100 89

? 10» 76 19 B 14 24 26 39 48 65

67 16 24 105 65 90
:

^ 8

1

81 7 35 80 10 63 57 100

100
[

81 15 10 9 43 75 63 99

09 51 23 3 13 12 25 (57 37 91



LIGGING DER PLAATSEN.

1897.

Hoogte

boveazeein

Meters.

Residentie. Afdeeling Bijzonderheden.
\

Djogobojo . . .

Kiiiionrdjo .

Banjoe Oerip .

Aglik ....

6

60
15

22
3

Kedoe. Koetoardjo.

Poerworedjo.

Koetoardjo.

Poerwodadi .

Reboek ....
Kalimen eng .

Soemogedeh

.

Sekagelap .

12

20
20

Voet geb.

Kedoenggoepit .

Premboen .

Wadaslintang .

Alian.
'.'.'.[

18

7

Gebergte.

Voet geb.

Keboemen.
Wonosobo.
Keboemen.

Penoenggalan .

Keboemen . . .

Petanahan .

Karang Anjar .

147

21

Bagelen.

Kurangunjar.

Keboemen.
Karanganjar.

Kedoeng Wringin .

Gombong .

Kretek ....
Poering ....
Bedegolan . . .

Gebergte.

17

3G

7

21
i

Pesoetjen .

Wonosobo .

Koetowinangoen. .

Wawar ....
Tjilatjap. . . .

13

840
11

7

Aan zee. Banjoemas.

Gedok.

Tjilatjap.
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 UUR.

,
—

1 £

; j | < S I 1 4
1 1 2

.;

- oo 27 22 52 6 7 12 °0 IOs
- 53 153 49 27 5 6 2 22 12 188

36
; 120 42 5 10 6 17 45 46 135

<ti 51 50 9 16 16 6 31 44 52
i n 29 37 4 8 20 32 52 28 15S

30 7 9 7 12 34 67 50 90
12 98 61 13 1 2 8 9 143 51 ID5

90 100 40 6 1 1 6 14 74 74 ll'»

70 4 11 85 76 His ln2

'

'

6 m> 90 5 10 7 13 15 39 82 85

|
80 ft8 78 4 5 17 36 27 28
54 8<

)

40 5 14 5 15 26 61 39 <»:{

Bl 88 16 48 38 24 13 27 m 159 111

21 12 10 25 32 52 Kill

Bl 48 100 22 10 20 5 29 52 95 118

{
101 85 77 56 2 79 22 9 115 86 90

•
W

1
84 03 g 37 10 M 92 72

71 8 18 26 49 (30

43 16 7 5 36 89 46 133

49 49 14 7 5 15 76 71 87

,i7 78 92 51 13 12 8 23 105 205 101

«« 58 67 13 30 16 7 23 66 90 '.)!",

86
1 50 20 31 41 150 150

47 20 13 15 91 32 89

1

11

14

14

14

4 6

40
~5

15

10

20
35

60

15

94

.44

59

51

45

29
74

63

100



Hoogte

1897.

Meters.

Residentie. Afdeeling. Bijzonderheden. :

Rogodono . 8 Banjoemas. Tjilatjap.

Poerwogondo . 2 Bagelen. Karanganjar.

Remboen 7 Keboeraen.

Winong .... 37 Koetoardjo.

Broeno .... 250 Wonosobo.

Kepil ....
Ketandan

450
211 Soerakarta. Klalen. Tabak en Indigo.

Sarangan. . 1285 Madioen. Magetan
Slagreng. . . . 627
Papringan . 602 1

Magetan.... 361 4 e Waterstaats-afdee-

1

Redjosari . . . 130 Ponorogo. lingB.yoordeopnM

I
mingenteryerbete- I

1 ring v/d bevloeiing 1

j
in Afd. Magetan. 1

Maospati. 105
Grorang Goreng.
Ponorogo . . .

75

Bedali .... 700 J

Madioen.
Toeloeng

Dolopo ....
67 Madioen. OpnemingenopI*51 1

yan den Wj- 1

8ChaPpelL de ?

Kagok .... yiseur voor ae i

Koffie-cultuur.

Kare
Moendoe. . . . Ngawi.

Ngrambe. .

Kendal ....
Djogorogo .

Kalibening . . .

Magelang . 384
Kedoe. I

Stroomgebied 1

Ello-rivier- 1
1

KofSe. I
Ngoesri .... 1580 Kediri. Blitar.

Ardhiredjo .
1 1082
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN [N 24 UUR.

9 1 J £
^

_• 1 I 1
|

a

&
i

1 S 1 1 -5

.2

O ii 1

37 50 65 40 12 4 20 44 49 100

61 46 55 54 9 5 41 75 39 90

92 41 7 16 14 15 72 95

71 36 16 4 18 6 17 59 28 l>>

m 96 79 40 6 14 19 85 66 93

85 120 127 43 3 28 41 13 111 68 87

104 39 5 25 16 2 32 50

99 54 15 51 32 13 71 41 39

83 78 18 9 9 38 1

40 80 54 13 4 22 39 4 56 40 25

40 78 76 3 18 4 29 3 25 18 38

85 55 103 10 46 96 54

90 46 67 5 4 7 17 16 25

63 40 99 6 7 2 40 34 32

ll>i 84 53 13 4 NW NW 8 58 34 66

57 111 10 49 40
61 29 80 5 4 26 27 51

40 50 51 4 13 24 18 45

43 11 5 11 NW 40 47 81

6 4 55 117

44 34 47 2 55 37 ;<>

60 20 43 34 50 70

104 76 34 63 11 47 3 14 55 66

74 55 13 13 67 17 40 23 30

73 78 131 62 6 75 9 31 40 45

:n 49 48 33 19 3 24 40 40

53 78 137 18 7 19 34 13 45 15 52
46

40 41 17 4
147 54 75 5 5 34 20 97 44 158



LIGGIXG DER PAATSEN.

rioogto

18 9 7. bo

;z;.
in Kesidcntie. Afdeeling. Bijzonderhcde

Poeroet .... 550 Kcdiri. Niprowo Koffie.

Bismoh .... 730
Ratoe .... 877 Pasoorocan. Mafang. Irrigatio afd. Br

Sin^.is;iric . 480
Djiilxieng 550

Toempan. . 600
Malang .... 450
liorlnf-liiwang .. . 397
Pontjokocsocmo 860
Wadjak. . . . 510

Pamotan 400
Gondanglcgi 358

635
wag,r . . : : 460

430

Kepandjen . 335
Soomlxu- Poetjoeng. 300

. 300 Kediri. Blitar.

300
. 125

Blitar .... 170
Srengat .... 128
Kalidawir . 100 Ngrowo.
Bandoeng . 88
Bendo .... 120 Trcnggalck.

Trcrm-alek . . . 110
Toflucn^agoeng. 90 Ngrowo.
Sendang .... 570
Kandat .... 120 Kediri.
Wates .... 225
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GROOTSTE HOEVEELIIEID REGEN IN 24 UUR.

ii
1 .2

§
i

* |

i | < iS 5 §
s
D

m S 1 Q

59 51 10
j

10 38 23 11 92 104 103

171 65 17 10 53 29 36 120 82 90

68 5 30 M
91 46 35 33 75 Wl

19 40 1 4 56 15 20 48 35

30 102 6 30 12 33 5 39 50 its

56 75 1 75 12 34 44 m*

24 58 15 3 25 3 38 15 48

30 62 25 14 17 17 24 36 106

27 20 14 3 9 70 4:1 81

tiii 31 23 4 15 1 22 26 40

32

48 58 Q Q 4 19 3 14 30 '"

S
«7

54

35

35

56

22

7

3

63
70 M

45 10 20 51
70
50

31
34

61

35 9 29
24

23 45

38
40 37

14

47 13

21

15

49

26

57

s 50
32 9 15 1 106 41

62 z
71 16 36 5 99 15 23

31 80
26 26 2 21 4

33

80

26

15

56

40

85 14

72

17

26
68

52
53 58 73 30



LIGGING DER PLAATSEN.

1897.

Hoogte

Meters.

Residence. Afdeeling. BijzondcrheJen.

Krjji'jr. : ; :

60

700
60
65

46

Redid. Kediri.

Berbek.

Ngantang .

Wonosalam . . .

M'-.'ljowaruo. .

Djombang .

158
626
525

52
40

Pasoeroean.

Soerabaja.

Kediri,

Malang.
Modjokerto.

Djombang.

Hjariroiljo . . .

Patjot ....
M't'ljosuri .

Mixljokerto .

Kabooh ....

125

670
30

20

50

Modjokerto.

Djombang.

Komlagi.

.

Sidoardjo

Soerabaja (Sim pang).
Kesiman

35
20

5

7

400 Pasoeroean.

Modjokerte.

Sidhoardjo.

Soerabaja.

Bangil.

Prigen ...
Gerapol ....
Bekatjah". ',

'. '.

620
198

10

500
20

9

Lawang ....
Pager ....
Wonoredjo . . .

Toetoer ....

490
330
70

990
640

Pasoeroean.
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEtf IN 24 UUR.

1
i
1-

•'S

1
*a a 1

<

J
1

£ 1

s

1

1

I

84 68 43 35 20 .
46 44 40

66 70 71 65 70
- 37 2 19 19 34

38 71 17 38 3 28 16 i:iO

n 79 11 4 1 50 55

in 20 25 22 10 201 50

20 42 6 29 11 35 56 r>
36 95 47 12 25 7 60 101 90

50 150 4 20 5 25 37 31

08 48 29 5 54 13 85

19 55 Q 25 40 54 65

90 25 25 12 73 I. to

80 21 4 9 22 20 SI

68 17 17 4 26 97

72 41 27 126 63 64

50 3 o 3 7 56 55

29 6 4 47 48 86 11")

14

22 10 9 40

IW 67 13 120 2 7 47 35

78
,
7 9 1 32 54 88

126

74

77
58
93
131

36

41

7

3

26
1

4

60 25

27
13

44

46
18

36
19

121

34
-

01 50 23
2 J "

100

51
66
84
14

23
77

11

21

35

13

19

65 103 5 50 8 07
SO 80 13 65 i



LIGGING DER PLAATSEN.

Tosari .

Pasoeroean

Loenibang
Panditan.

Gading .

Ngoeling
Tjelaket.

Trawas .

Poegeran
Dampak

.

Zink . .

Boeloe .

Proefstation 0. Java
Kendogoardjasai

Sr. Sjoeling boontjes.

Sr. Peling .

Tanah AVangi
Sr. Perkoel.
Bantoor .

Poerbaijo A.
Sr. Tjoeleng.

Wringin Anom

IToogte

Meters.

:

Koffie, Pepe

Java eu Liberia 1



GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 UUR.

1

1 1 1
1 1

1 1

!
l 1 3" £ | % < £ O £

8

a

112 36
61

44 24 4 32 30 34 -is

50
28 60 27 15 38
39 138 15 1 22 62 55 49 78
36 90 10 16 31 ^7

75 65 10 x 76
103 99 50 6 4 40 90 l.l
69 130 8 4 25 32 31 28 39

2 48 3 80 42
132 141 54 23 20 26 7 38 78 84

48 27'
8 1 14 :

85 56 55 5 26 13 65 29 Mi4

18 120 90 13 144 76 14 93 70 90

38 21 7 10 11 2 2 63 15 68
30 42 20 3 21 12 12 26 »1

34

22

42

22

20

15

2

3

19 2

2 7

61

43

9

8

85

'J 20 45 84 13 73 26 12 110 51 86
58 63 2 50 80 57 65

°J
20 21 38 7 76 6 2 42 23 60
21 21 14 9 48 10 4 45 24 68

34 66 75 8 160 52 13 99 75 1 1 16

40 53 11 105 20 5 80 79
11 53 22 10 71 45 112



LIGGING DER PLAATSEN.

Hoogte

1897. boveninzee Residentie. Afdeeling. Bijzonderheden.

8, Sakar. . . .

S. Agoeng . . .

Gending,
Padjarakan .

Maron ....

570
870

4

5

70

Pasoeroean.

Probolinggo.

Malang.

Kraksaan.

Koffie.

Voor de opnemingente

Pekalen; Stroomgebied

van de Pekalen.

Djatianipok . . .

Gadingkoelon .

injar Kid. .

Pekalen. . . .

Kroetjil. . . .

25

180
25
94

*

•

Tiris

Kertosoeko .

Kedaton...
Seboroh ....
Gading Wetan . .

"

I
Rando tfingo.

Pandanlaras

.

Teekong. . . .

Sendoero. '.

! .

Tempeh.
B;lb,i;iu ....
Pasiriau. . . .

Goetjialit . . .

jjoeng .

I

Loemadjang.
Waarnemingenopl^l

van den Wefetftf*

pelijken Ad"^ur

Djengrong . . .

Alas Rowo . . .

Pakoedo. . . .

Kalibaroe .

170

700

350
Besoeki. Banjoewangi.

Koflie.

Java-koffie. 1



GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 UUR.



LIGGLTO DER PLAATSEN.

Taman Gloegoe.

Tangarang
Taman Aroem .

Angkrek. . .

Kajoemas

Soember Pandan
Wailima.
Wairatai.

Kedongdong.
Loeboeraja .

Gadoeng Batoe.

Segli. . .

Lambole baai

Soekaranda .

Lingga veloe

Lingua Estate

Selaijang. .

Boeloe Estate

Stabat Estate

Soengei Mentjii

Gading Estate .

Dobo. . . .

Tanah Priok .

Redjang

.

Soeban Ajam .

Hoogte

Meters.

Lampong8.

Tapanoeli.

Gvt. Atjeh O
Gvt. „

O.K. Sumatra

Riouw eu 0.

Palembang.

Banjoewangi.
Bondowoso.
Panaroekan.

Djember.

Ommelanden
Telok Betong.

Bedagei.

Bened. Langk.
Deli.

Lingga.

Tebing-tinggi.
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GROOTSTE HOEVEELHEID REGEN IN 24 I UR.

. 1 J |

j
1 | 1 1 i I 1

1
1

|

i

72 33 48 ? 83 58 109 60 52 80
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N T U L E N

VAN DE

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE,

gedurende 1899.

Bestuursvergadering op Donderdag

12 Januari 1899.

Aanwezig de H. H.: van der Stok, Voorzitter, Janse,

MULLER, BURCK, KOLL, MELCHIOR, HoEKSTRA, GRIJNS, VAN EfiK,

Berman en J. George van Deventer, Secretaris.

Afwezig met kennisgeving de Heeren Treub en Vor-
derman.

I. Leden. Voor het lidmaatschap der vereeniging bedanken
de Heeren:

J. W. Selleger,

F. A. Bergmans,

G. Koch,
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K. G. v. Reede van Outshoorn,

F. W. VAN Haeften,

P. J. F. VAN Heutz,

D. F. van Braam Morris,

J. Petersen,

W. J. M. Linden,

R. E. M. Stenzel,

J. B. Kampschuur,

P. Houtzager Jr.,

N. L. Holwerda,
M. A. VAN DER Sl>RONG,

<*. L. Mens Fiers Smeding,

terwijl van de hjst der Corresp. Leden in het Buitenland

wegens overlijden wordt afgevoerd de Heer:

Cr. J. Allman te Londen.

II. Voorzitter. Komt ter tafel een brief van Dr. Kloos,

alhier, dat hij, ondanks groote waardeering voor het vertrouwen,

zijne benoeming tot voorzitter niet zal kunnen aanvaarden.

Kennisgeving.

HI- Brief Koningin. Wordt voorgelezen een afschrift vau

den brief aan H. M. de Koningin aldus luidende:

No. 132. 10 December 1898.

Mevromv!

Toen in December 1890 de Wetenschappelijke Yereeniging,

welker belangen aan onze zorgen zijn toevertrouwd, door het

overlijden van Zijne Majesteit Koning Willem den Derde haren

hoogen Beschermheer had verloren, wendden wij ons, door

bemiddeling van den Vertegenwoordiger van het K

Gezag in deze gewesten tot Hare Majesteit de Koningin-

Kegentes met eerbiedig verzoek onze Vereeniging in Hare

Bescherming te willen nemen.

Op dit verzoek mochten wij het hierbij in afschrift gevoegd

antwoord ontvangen, dat ons thans, nu de blijde inhuldiging

van Uwe Majesteit als Koningin van het Rijk en deze Kolomen,
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onder diep gevoeld en krachtig geuit enthusiasnie, door gansch

Uw volk is gevierd, vnjheid geeft om gevolg te geven aan

de in dit schrijven van Hare Majesteit de Koningin Moeder

gracieuselijk verleende vergunning.

Onder het uitspreken van den wensch en het vertrouwen, dat

de Nederlandsche Wetenschap en Kunst ,— „een gebied" —
waarop ook een klein volk groot kan zijn onder Uwer Ma-

jesteits Regeering krachtig mogen bloeien en onder betuiging

van onze hulde en verknochtheid aan U, onze geliefde Vorstin,

verzoeken wij derhalve Uwe Majesteit eerbiedig vergunning

om Haar Beschermvrouwe der Koninklijke Natuurkundige

Vereeniging in Nederlandsch-Indie te mogen noemen.

Van Uwe Majesteit de gehoorzame rfienaren

en getrouwe onderdanen

J. P. VAN DER STOK,

J. George van De venter,

IV. Portret van Cns. de Groot. Van den Heer E. G. C. de

Groot van Embden, Burgemeester der gemeente Boskoop was

ingekomen een schrijven dd. 16 Nov. 1898, waarin hij een fraai

portret aanbood van wijlen zijn vader, den Heer Cornelisde

Groot (de Groot van Embden), een der oprichters van de K.

N. V. die in 1896 overleden was.

Met dankbaarheid wordt dit geschenk aanvaard en besloten

te informeeren wat de kosten zullen zijn, wanneer het vergroot

wordt, om het daarna in de Vergaderzaal der Vereeniging

op te hangen.

Er zal verder een poging worden gedaan om een collectie

photogrammen van al de Voorzitters der Vereeniging tot stand

te zien brengen.

V. Corr. Lid. Dankbetuiging van Dr. M. Greshoff te

Haarlem voor zijne benoeming tot Correspondeerend Lid der

Vereeniging.

Kennisgeving.
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VIII. Builinfi Ediia. Wordt voorgelezen een schrijven van

den Heer K. Jamagawan, Director of the College of Science,

Imperial University, Tokyo, Japan, dd. 19 Dec. 1898, waarin

deze een drietal jaargangen van het „ Journal of the College" aan

de K X. V. ten geschenke biedt en ruiling van edita voorstelt.

Aangenomen. Op voorstel van den Secretaris zullen de

laatste jaargangen van ons Tijdschrift aan het College worden

toegezonden en zal worden geinformeerd of de ontvangen

jaargangen niet compleet meer voorhanden zijn.

XIV. Regenivaarnemingen. Van de Heeren W. Ottolander

te Sitoebondo, van der Lee, wd. Ass. Res. van Baicean, van

Weel en van Gogh te Buitenzorg, H. de Kempenaer, te

Soemba en Cultuur My. Krawang te Goenoeng Hedjo waren

bij Dr. van der Stok aanvragen ora regenstaten ingekomen.

Hi] is van meening dat de K. N. V. zich voortaan zal be-

lasten met de expeditie-zaken, deze waarnemingen betreifend

terwijl het Observatorium het wetenschappehjke deel voor zijn

rekening neemt.

De Secretaris heeft hiertegen geen bezwaar.

Aan de Heeren van Gogh en van der Lee zal worden

gevraagd, of wij de door hen verlangde regenmeters voor hunne

rekening bij de firma Schock zullen bestellen.

XVI. Tentoonstelling. Dr. van der Stok brengt de deel-

neming der Parijsche Tentoonstelling ter sprake. Evenals

bij de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883 zullen

in den Catalogus korte stukjes voorkomen over allerlei onder-

werpen voor Indie sedert 1883 van belang.

De K. N. V. zal daarvan een nota inzenden over het streven

en de verrichtingen der K. N. V. sedert 1883.

De Secretaris verklaart zich bereid om een dergehjke nota

samen te stellen.

Verder wordt op voorstel van dezen besloten om niet de

geheele collectie der sedert de oprichting verschenen Deelen

ter Tentoonstelling op t(

1883 verschenen; zij zullen dan gebonden wordei

de legger-Deelen het geval is.



- 488 —

XVIII. Verkiezing Voorzitter. Thans is aan de orde de

verkiezing van een Voorzitter in plaats van den in de vorige

vergadering gekozen Dr. Kloos, die echter voor deze benoeming

heeft bedankt.

Het resultaat van de stemming is:

Dr. BUBCK 3 en Maj, Muller 8 stemmen zoodat deze laatste

gekozen is.

Onder applaus neemt Maj. Muller zijne benoeming aan.

De Voorzitter wenacht der gekozenen en de Vereeniging geluk

met dit resultaat en spreekt de hoop uit dat Maj. Muller

met even veel genoegen als Voorzitter werkzaam zal zijo als

hij. Maj. Muller zegt Dr. van der Stok dank en spreekt den

wensch uit dat hij veel zal kunnen medewerken tot den bloei

der Vereeniging.

XIX. Museum. De Heer Roll komt thans terug op het

in het begin van den avond ter sprake gebrachte denkbeeld

over het overbrengen van het Museum (geheel of gedeeltelijk)

naar de Dokter Djawa school. Hij zou gaarne eerst eens willen

zien wat er is en daarover een keuze doen.

De Voorzitter juicht dit denkbeeld toe, daar wij de voor-

werpen daar raoeten deponeeren, waar zij het meeste nut

zullen stichten.

De Heer Hoekstra vraagt: „hoe zijn die voorvverpen inge-

komen en zijn bij de schenking van sommige ook voorwaarden

gemaakt, zoodat er misschieD moeilijkheden zouden kunnen

De Voorzitter merkt op, dat men daarvoor geen vrees behoett

te koesteren.

De Heeren Melchior en van Deventer vinden het denkbeeld

goed mits men alles slechts in bruikleen afsta.

Dit wordt in beginsel besloten.

Bestuursvergadering, op Donderdag

9 Februari 1899.

Aanwezig de Heeren Muller, Voorzitter, van der Si ok,
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Bubck, Vorderman, vax Eek, Grijns, Berman, Kloos en

J. George van Deventer, Seer.

Afwezig met kennisgeving: de H. Janse.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed-

I. Leden. Van de Lijst der Correspondeerende Leden in

het Buitenland wordt wegens overlyden afgevoerd de Heer

W. van Haidinger te Weenen.

iNaar aanleiding van het feit, dat dit Lid reeds sedert

1871 overleden was deelt de voorzitter mede dat het Bestuurslid,

dat belast is met de expeditie van het Tijdschrift, voortaan bij

niet ontvangen van het „ Accuse de Reception" informeeren

zal wat hiervan de reden is en dat bij uitbhjven van antwoord

het Tijdschrift niet meer zal worden toegezonden en de bedoelde

persoon of Vereeniging van de lijst zal worden afgevoerd.

Voor hun lidmaatschap hebben bedankt de H. H.

:

M. C. LANS,

J. A. H Breijmann.

Als lid geschrapt worden de H. H.

:

J. W. H. Muller,

Y. VAN DER KOOIJ,

B. H. Merghart.
die resp. sedert 1894, 1895 en 1896 niet hebben betaald en

toch het Tijdschrift hebben geaccepteerd.

Wegens overlijden wordt afgeschreven de Heer

C. Baumgarten.

Tot Leden worden benoemd de H. H.

:

Dr. H. Onnen, Directeur van het Gymnasium Willem III,

Batavia.

Dr. J. Godefroij, Arts, te Batavia.

S. J. \V. van Buuren, Makelaar te Batavia.

H. R de Vries, Dir. N. I. L. M3. te Batavia.

W. Blok, Geneesheer te Sing Jeep.

Op voorstel van den Yoorzitter wordt Dr. Onnen tevens

tot Bestuurslid gekozen.



X. Sibogu-Expttlitic. Kuint ter tafel een brief van Prof.

Max Weber, Chef der Siboga-Expeditie dd. 21 Jau. 1899,

waarin hij verzoekt een 30-tal werken uit de Bibliotheek aan

boord der Siboga mede te mogen nemen.

Naar aanleiding van dit verzoek was den 23 Jan. door het

dagehjksch Bestuur een Circulaire aan de leden der Directie

rondgezonden met voorstel om dit verzoek in te willigen,

hetgeen gesehied is. Aan Prof. Weber is hiervan bij schnjven

van den Secretaris dd. 27-l-'99 N°. 177 kennisgegeven met

verzoek om toezending der assurantie-polis.

XI. Voordracht. Het dagehjksch Bestuur stelde bij road-

brief dd. 29-1-99 X°. 180 aan de Leden voor Prof. Max Webek

uit te noodigen in de K. X. V. een voordracht te kouien houden

over de Siboga-Expeditie.

Dit voorstel droeg de goedkeuring der Leden weg en Prof.

Max Weber nam de uitnoodiging bij schnjven dd. 5 Febr. '99

met genoegen aan.

(Deze voordracht, die ook voor niet-Leden toegankehjk zou

zijn is wegens het overhaast vertrek van Prof. Weber niet

doorgegaan.)

XII. Portret. Xaar aanleiding van het besluit genomen

in de Januari-vergadering onder N°. 4 deelt de Secretaria

mede, dat de onkosten 20 gulden zullen bedragen. Men vindt

het daarom goed een vergroot portret van den Heer Cornelis

de Groot van Embden te laten vervaardigen.

XVI. Vergaderingm. De Voorzitter de H. Muller, wenscht

in den gewonen loop der vergadering een verandering te

brengen. Hopende dat de toon en het aangenaam sanien zijn

evenals bij zijn voorganger zullen bhjven, zou hij gaarne de

huishoudehjke besprekingen tot een minimum terugbrengen

opdat er meer tijd overblijve voor besprekingen van weten-

Bchappelijke onderwerpen; zoo zou hij het zeer gewenscht

vinden, dat als een lid in het een of ander Tijdschrift iets

gelezen had, dat ook niet vakgenooten kan interesseeren, hij

dit tot een punt van bespreking zou maken.
Wat hem thans na aan het hart gaat is de bloei der Ver-
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eeniging en voor zoover deze bhjken moet uit het ledeutal

moet hij constateeren dat dit sterk achteruitgaande is. Spreker

heeft hiervan een graphische voorstelling geraaakt loopeade van

1 Jan. 1878 tot 1 Maart 1 898. Het aantal leden is, zooals daaruit

blijkt, van 485 gedaaid tot 208 en de krommehjn is met 2

culminatie punten (in de jaren 1882 en 1890) steeds dalende.

Hij vindt het daarom noodzakehjk dat hierin verandering

komt en weet hiervoor slechts een middel, dat is dat ieder in

eigen kring leden tracht te winnen; het rondzenden der kaarten

geeft toch zoo goed als niets.

XVII. Financien. De Yoorzitter noodigt de H. H. Burck

en Grijns uit om de rekening en verantwoording van den

penningmeester te verifieeren; zij willen gaarne aan dit verzoek

voldoen.

XVIII. Voordrachten. De Yoorzitter zegt dat hem uit de

notulen van het vorig jaar gebleken is (Januari-vergadering

N°. 6) dat sommigen Bestuursleden op zich hadden genomen

om en het afgeloopeu jaar een voordracht in de K. >'. A - te

houden; dat hij alleen gezien heeft dat Dr. J. George van

Deventer aan dat verzoek heeft voldaan (Febr. 1898), doch

dat hij van de andere niets bespeurd heeft. Hij vindt dat

jammer en zou gaarne zien dat er ieder jaar een drietal voor-

drachten gehouden zouden worden.

Daar de Secretaris zich hiertoe bereid verklaart, wanneer hij

ten minste de noodige instrumenten uit Europa zal ontvangen,

zullen verder worden uitgenoodigd de Heeren Prof. Treub en

Dr. Ch. M. van De venter.
XIX. Gebouw. Thans brengt de Voorzitter den toestand

van het Gebouw ter sprake. Deze is in een woord ellendig.

De Heer de Vries, Muller, van Deventer en Poelman

hadden eenige dagen geleden den toestand van het gebouw

besproken: de Heer de Vries schatte een reparatie van ±
10.000 gulden noodzakehjk.

De Voorzitter vindt daarom een grondig onderzoek hoogst

aoodig en stelt voor dat 3 Leden der K. N. V. in Vereeniging

met 3 Leden van de W. v. Landbouw en Nijverheid te sa.men



zullen koraen om na een ernstig deskundig onderzoek met be-

paalde voorstellen voor den dag te komen. In diengeestzal

aan de Mi), v. L. en X. geschreven worden.

De Heer Berman en enkele andere leden vinden het bedrag

erg hoog en de Heer Vorderman vindt het gebouw veel te

De H. van der Stok raerkt op, dat de Hr. Melchior in

die commissie niet mag ontbreken

Daar de Heer van Deventer deze zaak liever buiten hem
om zag gaan. stelt de Voorzitter voor de H. H. Melchior,

Berman en Muller deze commissie te willen uitmaken.

De Heer Berman verklaart zich bereid; aan den Heer

Melchior zal geschreven worden.

In afwachting wordt besloten tot dadelijke uitvoering van

eenige noodzakelijke verbeteringen aan het westehjk paviljoen.

XXII. Tijdschrift. Dr. van der Stok biedt voor het

Tijdschrift aan:

Aardbevingsberichten over 1898
Klimaat van Tomohon

en vraagt of de Secretaris die zaak verder met den Redacteur

wil regelen. Xadat deze heeft opgemerkt dat het z. i. beter

is, dat de Redacteur zelf met den auteur deze zaken bespreekt

zal deze laatste de manuscripten aan den Heer Janse doen

toekomen.

XXIII. Zon-eclips. De Heer Muller zegt dat de H. van

der Stok en hij ieder van Prof. v. d. Sande Bakhuijzen te

Leiden een schnjven hebben ontvangen over de zonsverduiste-

ring op 17 Mei 1901 met verzoek om mededeeling welke

plaatsen climatologisch en geographisch het meest geschikt zijn

voor de waarneming van dit hoogst belangnjke verschijnsel,

dat op Sumatra, Borneo en Celebes te zien zal zijn, aangezien

uit verschillende landen waarschijnhjk expedities voor de waar-

neming kunnen worden verwacht.

Dr. van der Stok merkt op, dat de tijd van het jaar zeer

ongunstig is, daar in Mei de regenval zeer groot is en de lucht

tegen 12 aur in den regel bewolkt is.
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XXIV. Tijdschrift. Ikan Leweri. De Heer Vorderman
biedt voor het Tijdschrift aan zijne studie over „de beteekenis

van Madureeschc plantennaraen". Zal in handen van den
Redacteur worden gesteld.

Verder laat de Heer Vokderman 2 ex. zien van Ikan leweri

n. 1. een van //<'F<r<>pl<f<t/ni><s rrtapfmn en ecu van luterophtaluuis

palbebratus. Deze diertjes worden door de visschers to Banda
gebruikt om andere visschen te vangen op grond van een

lichtgevend apparaat onder elk oog, dat een krachtigen zvvak

divergeerenden lichtbundel uitstraalt en dat nog uren na den
dood blijft werkeu Bijzonderheden zijn van dit verschijnsel

nog niet bekend.

Bestuursvergadering op Donderdag 9 Maart 1899.

Aanw. de H. H. : Muller, Voorzitter, Treub, Kloos,

Grijns, Burck, Melciiior, Janse, Onnen en J. George van
Deventer, Secretaris.

I. Niemve Men. Tot Lid worden benoemd de H. H.:

J. L. van Gennep, Ads. Resident, Bangkalan.

W. Witsen Elias, Administrateur, Malang,

Mr. J. J. p. van Hamel, Vice-president H. G. van N. I.

Weltevreden.

A. S. Carpentier Alting, Predikant, Weltevreden.

III. Brief Koningin. Wordt voorgelezen den volgenden

brief van den Heer A. van der Staal, Particulier Secretaris

van H. M. de Koningin:

N°. 278. 'sGravenhage, 24 Januari 1899.

Naar aanleiding van het schnjven van het Bestuur der

Koninkhjke Natuurkundige Vereeniging in N. I. van den

18d"> December j.l. gericht aan Hare Majesteit de Koningin,

heb ik de eer het Bestuur van voornoemde vereeniging te be-

richten, dat Hare Majesteit later eene beschikking zal nemen op

het verzoek tot het aanvaarden van het Beschermvrouwschap.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

VI. Rekenim, en remnttvoording 1898. Schnjven van de

LIX 33*
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H.H. Grmns en Burck, dd. 15 Februari 1899, waarin zij

mededeelen dat de kasboeken en quitanties door hen zijn

nagegaan en goedgekeurd en voorstellen den Penningmeeeter

dank to zeggen voor de administratie en het beheer.

Naar aanleiding hiervan stelt de Voorzitter voor den Pen-

ningmeester te dechargeeren en bedankt hij de H. H. Grijns

en Burck voor de genomen moeite.

VII. Besturend-Lid. Kennisgeving, dd. 17 Pebr. 1.1., van

Dr. H. Onnen, dat hij de benoeming tot Besturend Lid gaarne

aanneemt.

VIII. Commissie- Lid, Idem van den Heer N. P. Melchior,

dat hij bereid is de hem toegedachte taak (Zie Notulen v;m

9 Febr. 1.1. N°. 20) op zich te nemen.

De Voorzitter merkt op, dat van de JVR van Nijverheid

en Landbouw nog geen antwoord is ingekomen op des Secretaris'

schrijven N°. 215.

IX. Tentoonstelling. Komt ter tafel een brief van de Com-

miBsies van Redactie en van groep XVII der Wereldtentoon-

stelling te Parijs in 1900 dd. 25 Januari 1899, waarin zij de

K. N. V. uitnoodigen tot:

1° inzending der publicaties, kaarten, verslagen en waar-

nemingen.

2° inzending van een zeer beknopt overzicht van wat sedert

1883 door de K. N. V. op wetensehappehjk gebied werd

verricht of waarnaar men zal kunnen verwijzen.

De Voorzitter verwijst naar het betreffende dezezaakinde

Januari vergadering besprokene (N°. 18) en stelt voor ora het

verslag, door den Secretaris op te maken, rechtstreeks naar

de Hollandsche Commissie te zenden on niet naar de sub-

Commissie te Batavia.

Goedgekeurd.

XIII. Voordrachtcn. Van do Heeren Treub en Charles

M. van Deventer is het bericht ingekomen dat zij ga»°e

gevolg zullen geven aan de tot hen gerichte uitnoodigmg

om gedurende dit jaar een voordracht in de Vereeniging e

komen houden.
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Kennisgeving.

XVI. Encjclopucliii Brihmnicu. Aangezien or nu en dan

verzoeken inkomen van Leden on niet-Leden dor Voivi'iii^ing

om Deolen der Encyclopaedia Britannica terleente ontvangen,

wordt met a'geraeene stemmen besloten voortaan geen Deelen

van dit werk het gebouw to doon verlaten.

XVII. Reglement Bibliotheek. Do H. Muller dcelt mode
dat er tusschen den H. Treub en hem eon bespreking hoe ft

plaats gehad betroffende het beheer der Bibliotheek van do K.

N. V. te Buitenzorg waarvan hot resultaat is gcweest dat

de Heer Treub verklaart zich persoonhjk met hot toeziclit

daarop te zullen belasten.

De Heer Treub wijst op de noodzakelijkheid dat er bepa-

lingen gemaakt worden omtrent het uitleenen van boeken uit

de Bibliotheek. Het spreekt van zelf dat deze bcpalingen

«ee* liberaal mooten zijn, doch zij moeten er wezon, omdat men
nu niet kan optreden als het noodig is.

Op verzoek van den Voorzitter verklaart de H. Treub zich

bereid een ontwerp samen te stellen om dit in de volgende

vergadering aan de goedkeuring der leden te ondervverpen.

XX. Jaarlijksche Lijst van Boekwerken. Do II. Muller

vraagt wie hem kan inlichten omtrent het nut van de jaarlijks

verschijnende Lijst van „Boekwerken ter tafel gebracht in de

vergaderingen van de Directie der Koninkhjke Natuurkundige

Vereeniging in Nederlandsch-Indie gedurende hetjaar
"

De H. Onnen meent dat die lijst hoofdzakelijk diende als

bewijs van ontvangsc van toegezonden boekwerken, hetgeen

vroeger in de notulen werd vermeld.

De H. Treub acht een supplement Catalogus telkens na een

zeker aantal jaren, veel geschikter.

De H. J. George van Deventer merkt op dat zoogenaamde

«accuse's de reception" veel praktischer zijn, die dan ook thans

gebruikt worden bij de toezending der Tijdschrift-deelen aan

de verschillende genootschappen.

Wordt daarom besloten het samenstellen van bovengenoemde

Ijjst te staken.
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XXL Museum. De Voorzitter brengt thans den allertreu-

rigsten toestand van het museum ter sprake en is van meening,

dat daarin beslist veraudoring moet komon. Hij stelt daaroffl

voor dat een der Leden der Directie zich er mee belasten

zal, niet om het museum in orde te maken, maar een rapport

uit te brengen over den toestand en advies te geven, omtrent

wat ter verbetering dient te worden gedaan.

Daar geen der aanwezigen zich voldoendo op de hoogte acht

van aoologisohe en mineralogische voorwerpen, zal op voorstel van

den H. Treub, de Heer Vorderman uitgenoodigd worden zich

daarmede te willen belasten.

XXII. Financieele Commissie. De 'Voorzitter zegt dat men,

zooals thans de rekening en verantwoording geschiedt, steeds

in den loop van het jaar op de vergaderingen in onzekerheid

verkeert omtrent de geldmiddelen der Vereeniging, zoodat men

eigenlijk niet weet of een of andere betrekkelijk groote uit-

gave geoorloofd is of niet.

Zijn voorstel om een Financieele-Commissie te benoemen

om den financieelen toestand der Vereeniging te onderzoeken

wordt aangenomen en onder applaus worden als leden dier

Commissie benoemd de Heeren Muller, Berman en Burck.

De eerste en de laatste nemen de benoeming aan terwijl aan

den tweeden van dit besluit mededeeling zal geschieden.

XXIII. Inbinden-boeken. De Heer Treub zag gaarne jaar-

lijks een vaste post uitgetrokken voor het inbinden van de

boeken der bibliotheek, thans verkeeren deze in een verwaar-

loosden toestand.

Men is het hiermede volkomen eens en vindt hierin juist

een argument voor de noodzakelijkheid van het in N°. 22

beslotene.

Spreker deelt verder mede, dat hij een kast heeft laten

maken en dat hij de blauwrandige stukken-katoen-etiquetten

gaarne vervangen zag door bibliotheek dito's.

Zal geschieden.

XXIV. Secretarial. De Voorzitter wijst er op dat de te-

genwoordige Secretaris feitelijk bijna hetzelfde werk verricht
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als de vorige Secretaris-Bibliothecaris. De bibliotheek is wel is

waar naar Buitenzorg overgebracht, doch al do bcmocieais

omtrent ontvangst, contribution, ter lezing legging van boeken

en tijdschriften zijn gebleven, evenals do expeditie van het

r. Hij heeft er zich mcermalen van overtuigd dat hot

Senvrariaat geen sinecure is en zou daarom gaarne zien dat

de vergoeding aan den Secretaris van 30 op 50 gulden 'a maands

werd gebracht.

Op voorstel van den H. Treub wordt dit bij acolamatie

goedgekeurd.

XXV. Circulatie-Tijdschrifien. Do Voorzitter acht het

mogehjk dat de Tijdschriften, die maandclijks hicr tor tafel

komen, meer nut kunnen stichten en wel door ze bij de Be-

stuursleden te laten rondgaan: die allicht nu en dan eons

iets vindcn, waarvan de mededeeling en bespreking in de ver-

gaderingen gewenscht is.

De Heer Treub waarschuwt tegen de uitbreiding van het

denkbeeld, hoewel ditzelf zeer prijzenswaardig is, hij voorziet

veel moeite en onregelmatigheid.

De Heer van Deventer zou wel eens de proof willen wagen

op grond van zijne ervaringen bij het directeurschap van een

leestrommel.

Wordt besloten, dat de Secretaris bij de leden een ljjst zal

laten rondgaan, waarop zij aanteekenen welke Tijdschriften

ieder ter lezing verlangt; om daarna de zaak verder te

regelen.

Bestuursvergadering op Donderdag 13 April 1899.

Aanwezig de H. H.: Muller, Voorzitter, Treub, van der

Stok, Kloos, Burck, van Eek, Charles M. van Deventer,

Grijns, Melchior, Onnen, Hoekstra, Janse, Berman, Roll

en J. George van Deventer, Secretaris.

Afwezig met kennisgeving : de H. van Bemmelen.

I. Leden. Voor hun lidmaatschap bedanken de H. PL:

P. II. Bilgen,

Dr. P. Anema.



Tot nieuwe Leden worden benoemd de H. H.

:

J. Nuhout van der Veen, Hoofdingeneur B. O. W., BaUwkk.

J. J. K. Entiioven, Chef Topographische Dicnst, Da-

W. C. B. Wintgens, Havenmeester, Singarmlja (tfw-

II. . Vereeniyinyen. Kennisgeving van den Ileer William

Trblbasi, Directeur van de „ Missouri Botanical Garden te St.

Louis, Mo, dd. 20 Juli 1898, dat hi] do opneming van dit

lichaam in de Lijst der Vereenigingen, waarmede de K. N. V.

in betrekking stoat, met genoegen heeft vernomen.

III. Museum. Schrijven van den Heer Vorderman dd. 15

Maart 1899 dat hij aan het verzook om rapport uit te brengen

over den toeatand van het museum wegens drukke dienst-

bczigheden niet kan voldoen. Wellicht kan hij tegen het einde

van dit jaar er tijd voor vinden.

Kennisgeving.

IV. Board for International Exchanges te Sydney. Van

diens Voorzitter C. L. Andekson was ingekomen een kennis-

geving dd. 9 Febr. 1899, waarbij de K. N. V op het bestaan

van dit lichaam attent wordt gemaakt.

De Secretaris zal informeeren of de bemoeiingen van

dit lichaam zich ook uitstrekken tot al de Australische

Kolonien.

V. Mij. van Nijverheid en Landbouw. Voor kennisgeving

wordt aangenomen een schnjven dd. 30 Maart 1899 van de

N. I. Mij. van Nijv. en Landbouw, dat door haar zijn benoemd

dc H. H. de Vries, van Swieten en Poelman om in de

commissie met betrekking tot het gebouw zitting te nemen.

De Voorzitter deelt naar aanleiding hiervan mede, dat de

dubbele commissie den 6d«" April vergaderd heeft en dat toen

besloten is om iemand te zoeken die na opgave van de kosten

voor zijne bemoeiingen, een rapport over den toestand van hot

gebouw zal uitbrengen.

De keuze was gevallen op den Heer Gaston, Bouwkundige

alhier. Wanneer het rapport zal zijn ingekomen zal de com-
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raissie op nieuw vergaderen en daarna aan het Bestunr mede*

deeling doen van wat noodzakelijk en wat wenschehjk is.

VII. Imperial University, Tokyo. In anhvoord op een

sehnjven van den Secretaris (N°. 156) aan den Heer Jamagawa,

Director of Science College te Tokyo, deelt deze laatste bij

brief van den 16den Maart 1. 1. mede, dat bet Science College

en de Imperial Society een lichaam zijn en dat dit lichaam gaarne

de ontbrekende Deelen van het Tijdschrift der K. N. V. zal

ontvangen en de expeditickosten voor zijne rekening zal

Aan het verzoek zal worden voldaan.

X. Voordrachten. De Voorzitter vraagt aan den II. Charles M

.

van Deventer of deze bereid is in de 2de helft van Juni een

voordracht te houden welke vraag toestemmend beantwoord

wordt.

XII. Regiment Bibliotheek. De II. Treub stelt aan den voor-

zitter een Concept-reglement voor de Bibliotheek der K. N. V.

te Buiteuton/ ter hand.

Wordt besloten deze quaestie tot de volgende vergadering

uit te stellen.

XIII. Inbinden-boeken. De Voorzitter stelt voor om voor-

loopig 200 gulden beschikbaar te stellen voor het inbinden der

boeken te Buitenzorg.

Aangenomen.

XIII. Circulatie Tyjdschriften. De Voorzitter hoopt dat het

onder nadere goedkeuring door den Secretaris opgemaakte

reglemcntje de goedkeuring der vergadering moge wegdragen.

Alzoo geschiedt.

XIV. Zon-Eklips in 1901. Naar aanleiding van her Bchrij-

ven van Prof, van de Sande Bakhuyzen (zie Notulen Febr.

No. 24) deelt de voorzitter mede dat de Vereeniging waar-

schijnlijk door de Regeering zal worden uitgenoodigd om zich

met de voorbereidende werkzaamheden voor de waarnemingen

van de zoneclips in 1901 te belasten. Hij stelt voor aan dit

verzoek c. q. gevolg te geven en voor de uitgaven, die tot

het doen van waarnemingen betreffende de bewolking op een
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uantalplaat^en mmdig zulli'ii zijn ecu soin beschikbaar te stellen,

die waarschijnhjk 150 gulden 'sjaars niet zal te boven gaan.

De II. v. d. Stok zegt dat waarschijnlijk waarnomingen op een

4- tal stations voldoende zullen zijn. Wordt goedgekeurd.

XV. Sibooa Expeditie. De H. van der Stok vraagt thans

het woord om eenige mededeelingen te doen uit hot rapport

van Prof. Max Weber. De resultaten zijn zeer gunstig

en wat zeer de verbazing wekte was het feit, dat op 300 M.

reeds diepzeevormen voorkomen. De beweging van het schip

is helaas zeer hinderhjk voor determinate.

Wat de temperatuursbepalingen van het zeewater aangaai

bleek het dat op 300 M. 7° en op 400 9° temperatuur heerschte.

Het koude water komt dus reeds op geringe diepte voor.

XVI. Elektrische tram. De H. van der Stok laat eenige

traces zien, waaruit de storende invloed bhjkt van de elektrische

tram op de magnetische waarneiningen aan het Observatorium.

Zooals ook op andere observatoria is opgemerkt is de meer of

minder groote afstand niet van veel invloed, zoodat men dan ook

van vagabondeerende elektriciteit kan spreken.

Spreker merkt op dat het een geluk is, dat men van vorige

jaren de waarnemingen heeft en dat men voor de bepaling

der z.g.n. basiswaarden voortaan den nacht zal dienen te ge-

bruiken.

XVII. 25jarig doctoraai Dr. van der Stok. Naar aanleiding

van het feit dat het op 18 April a. s. 25 jaren zal geleden

zijn, dat Dr. van der Stok te Utrecht promoveerde spreekt

de Voorzitter dezen op hartelijke wijze toe, vooral de verdiensten

van Dr. van der Stok op wetenschappehjk gebied in het

licht stellende en den wensch uitsprekende dat hij in Ein-opn

volledig herstel van zijn geschokte gezondheid moge verkrij-

gen. Toejuiching der talnjke aanwezigen.

Dr. van der Stok betuigt zijn dank voor de gesproken

woorden en zegt dat hij er een eer in stelt te kunnen ver-

klaren dat ijver en toewijding in zijne betrekking hem nooit

hebben ontbroken en dat het hem een streelend gevoel is m
het Handbuch der Klimatologie van Hann te mogen lezen,



dat het observatorium to Bahtria met core in dc wctensohap

pelijke wereld bckeud staat.

Applaus.

Bestuursvergadering op Donderdag 18 Mei 1899.

Aanwezig de H. II.: Mfller, Voorzitter, Jabse, vax Kkk

VAN BEMMELEff, MeLCIIIOR, BURCK, BeEMAN oil -1. tJEoR.il

van Deventer, Secretaris.

Afwezigheid met kennisgeving dc H. Treub.

I. Beschermvrouwschap. Van den Secretaris v;m II. M.d<

Koningin is ingekomen het volgend schnjven.

N°. 278*. '

s Gravenhaye, Vi April IS!)!).

„Inge?olge de bevelen van Hare Majestcit do Konin-in hob

ik de eer ter kennis to brengen van het Bestuur der K

Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie to Batavia,

naav aanleiding van het door dat Bestuur aan Hoogstdezelve

gericht schrijven van den 18 December jl. dat Hare Majesteil

gunstig beschikkende op het vorzoek in bovengemeld schrijven

noorg<>!ogd
5

,-ils Brsciioi iiivi'oiiwo van do Koninklijko Xatuur-

bmdige Vereeniging in Nederlandsch-Indie heeft gelieven op

te treden.

De PartkuHere-Secretans van H. M. de Kmlwfm,

(w.g.) A. VAX der Staal.

Bij schrijven dd. 11/5— '99 is aan H. M. de dank der Ver-

eeniging overgebracht.

H. Leden. De Voorzitter deelt mode dat het Corr.spon-

deerend Lid aIicueef. Stefaxo Rassi ro Horn, ovcrloden is.

Voor het Lidmaatschap bedankt dc Ileer J. A. Bi :< ..i 'ki k.

Verder wordt van de ledenlijst afgevoerd de Heer Gk W. S.

vox Wedell.

Tot nieuwe leden worden benoemd

:

Z. Exc. de Vice-Admiraal F. J. Stokiiitvze.v, BaUrcki.
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J. E. de Meyier, Directeur B. 0. W. Batavia.
J. Reysbhbach, President Javasche Bank,
Mr. A. C. J. Helfricii, Raadsheer IT. G. v. N. I.

"

N. J. C. van Polanen Petel, Gep. Kap. Inf. Buitcnzorg.

J. A. A. van der Ent, Contr. B. B. Batavia.

E. L. Kruseman, adj. adv. Koffiekultuur
„

Mej. C. E. B. J. Kuneman, Leerares IT. B. S. „

Mej. W. J. Bosch

III. Zon-eclips. Iogekomen is een missive van den 1
K, '"

Gouv. Secretaris (met 2 bijlagen) No. 1008 dd. 30/4-'99

waarin met het oog op de komst van Nedcrlandsche on Bui-

tenlandsche expedition voor de waarneming van do totale

zonsverduistering op 18 Mei 1901 door Z. Exc. den Gonver-
neur-Generaal aan de Iv. N. V. verzocht wordt om zich met
den voorbereidenden arboid te willen belasten.

Do Voorzittor deelt mede, dat bereids door hot dagelijksch

Bestuur aan Z. Exc. is geantwoord, dat de K. N. V. gaarne
die taak op zich zal nemen en dat in datzelfde sehrjjven

vrijdom van briefpost is aangcvraagd voor de correspondentie
der Commissie.

^

Hij vindt het gewenscht om uit het Bestuur een Commis-
sie te vormen, hetgeen do vergaderiDg met hem eons is. Tot

Leden dezer Commissie worden benoemd de HIT .-

Dr. IT. Onnen, Directeur v/h. Gymn. W. III.

Dr. S. Figee, ivd.
„ v/h. Kon. M. en M. Obs.

en Maj. Muller, Voorzitter der K. N. V.
IV. Atlas ichthyologique. Naar aanleiding van No 9 der

Notulen van de vorige maand is een sehrjjven ingokomen van

Prof Treub dd. 22/4—99, waarin bij mededeelt dat in de

Bibliotheek dor K. N. V. van dien atlas voorhanden zijn een

bijna compleet en een half exemplaar met 200 platen, doch
dat de hiaten niet door de aanbieding van NlJHOFF aan te

vullen zijn.

Daarom is reeds 23/4 aan den Heer NlJHOFF geantwoord,
dat van zijne aanbieding geen gebruik zal worden gemaakt.

V. Butting Etiita. Op de aanvragen van de American
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rhiln-o^hica! Socirt,, to Philadelphia en van Prof. Amumo
Berlese to Portici, oprichtcr van hot Tijdsehriit Jiivista di

I'atalogia \
'

t
-
u,-

*

» t : 1 1
<

- "

" om railing van edira wordt een gunstige

bcslissing genonicn.

VI. HcfsteW))<j (ii/boinrcit. Men sehrijven dd. 1 5-'l)!) van

den Ileer Gaston, inhoudnide de medederliii;: dat in] de hem l>jj

schnjven N°. 266 dd. 30 April gedanc opdracht, aanvaardt.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

VII. Reglem*nt~Bibliotheek. De Voorzitter leest voor hot con-

cept-regiemen t van den H. Treub voor de Bibliotheek der K.N.V.

Naar aanleiding van enkele opraerkingen van rerschillende

lcden, zal aan denH. Treub verzocht worden nog eenigo ver-

anderingen aan tc brengen.

VIII. Voordrachten. Wordt beslotcn dat de eerste voor-

diacht ook ^oor niet leden toegaukclijk zal zijn. wanneer zij

van luin veriangen daartoc aan don Secretary konnisgcven.

IX. Financ'wcla Coiumis/ie, De Voorzitter deelt niede dat

deze een ontwerp-begrooting heeft opgeniaakt, die hij laat

circuleeren. Hij zou het wenachelijk vindcn dat deze com-

missie permanent werd verklaard hetgeen geschiedt en deze

zal nu in de Deeembor-vergadering een nieuwe I

voor 1900 indienen.

X. Vitbarsting-Gedch. De H. Janse leest een verslag voor

van zijn bozoek aan den Gedeh na de laatste uitbarsting van 1

Mei. DcVoorzitter zegt hem dank voor zijn belangnjke inededee-

Het stuk zal in het Tijdachrift worden opgenomen.

Bestuursvergadering op Donderdag 8 Juni 1899.

Aanw. do II. II. : Muller, Voorzitter, Janse, Kloos, Grijns,

an Bemmelen, Bubck, Bbbmxn, Figee wd. Secretins.

AiV. met kennisgeving do H. H. Treub en J. George

AN DEVENTER.

I. Leden. Wogens vertrek bedanken de H. II.

:



Dr. C. N. van de Poll, Batiivia.

en D. C. J. Kool, Semarang.

Terwijl tot nienwe ledcn benoemd worden de II. II.:

E. A. C. P. van Essen, Iloofding. 2" kl. B.O.W. Batavia,

Mr. II. K. J. van Deinse, Secrehirls Dopt. v. Justitic, „

W. n. Betiibeder, Student Afd. 13. G, W. Ill,

J. K. E. Trikbart, Ing. l
c kl. B. 0. W.

Dr. xV Halbertsma, off. v. Gez. 1° kl. Patlamj.

Dr. J. Til Terburgu, „ „ „ 2e
„ Sawah Locnto.

P. P. Sythofp, Resident Semarang.

Mr. Jhr. C. H. J. van IIaeften, Advokaat, Batavia.

Mr. a. A. Derx, Tijdel. Commies Postspaurbank, „

Jhk.E.T.T.H. v. Benthem v.d. Beruii, Resident, Pocnromljo.

J. II. Mesman, Resident Cheribm.

E. M. L. van der Horst, Mil. Apoth. 2e \d. Mr.- Cornells.

A. C. Zeeman, Inspccteur Bcbakening etc
,

Batavia.

Ridder A. J. A. M. van der Does de Bye, Onderinsp.

Ing etc. Batavia,

II. Op voorstel van den Voorzitter zal de Ileer A. C.

Zeemah uitgenoodigd worden als Bestuurslid zitting te nemon.

V. Conchylien. Eon schnjven van den Ileer Oitwens to Hoe-

kaboemi dd. 23/5-99, als antwoord op idem onzerzijds No. II8 dd.

22/5-99, waarin hij eenigc mededeclingen doet over do dctcr-

mitnitio der Conchylien. Wordt voor keimisgeving aangonomen.

VI. Bijdrage aan het Tijdschrift. In cen brief dd. 21

Mei 11. deelt de Heer van Gennlp to Bangkalan mode, dat

hij hot manuscript van zijn verweerschrift getiteld „hot ,hwj

Plateau on Tosari" aan den Secretaris dor K. N. V. heeft

afgezonden.

Bedoeld stuk wordt om advies in handen gesteld van de H.H.

VII. Commissie voor de Zon-eclips 1001. Komt ter tafel

G. B. d.d. 27 Mei 1899 No. 15 waarbij vrijdom van briefport

wordt verleend aan de Commissie voor de voorberciding van

1901. Kennisgeving.

; zich heeft bereid
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verklaard zitting te nemen in do Commit

VIII. Redacteur. Ingekomcn is eon sch

M. Janse dd. 6 Juni '09 waaria hi] naar a;

Tortrck naar Europa met ingang van 1 Jnli i

als Red notour hetgeen hem wordt verloond on

voor zjj no medewerking on met bgvoeging (

van he t bestuur by zyn terugkeer naar A

mot zjj u benoeming tot Hoogleeraar aan i

X. Reglement-Bibliotheek, Van don H. Ti

ecu aangcvuld conccpt-roglcmcnt vuor de B

. V. mot bugvU'.Ueml selirjjvoii mi. o dum ..i. ^
ordfc goedgekeurd en gesteld in handen van don Re

r publicatic in 2de An. van don loopenden jaargn

it Tijdschrift.

XI. Gebouw. Van don H. Uastox is ingekonu-n zjjn

sbouw on do paviljoens met bijgebouwen.

Besluursvergadering op Donderdag 13 Juli

I vax Devkntkk, Vonm-.KMAX, Ai.:iri>x>u, Im.jkk, 1,kk*

ax Bemmklex, Bukck on J. Ukokgk vax L)evi;xtek, SrrnJo

Afw. met kennisgoving do H. Grunb.

I. Ledm. Voor hun lidmaatschap bedanken do II. U.

C D. H. Monod de Froideville.

en Dr. J. H. Vernhout.

Terwijl tot lid worden benoemd de H. IL:

L. C. A. F. Lange, Resident van Banjoemas.
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H. Hissink, Iloofd-agcnt dor Scheepsagentuur voorheen J.

Daendels & Co., Weltevveden.

A. Cii. van DBR Hout, Chef firma Peet & Co.

P. T. Schroder, Uir. Apothekcr l
e kl. „

II. Bestuurshd. Kennisgeving van den Hcer Zeeman, dat hij

zijnc benoeming tot Bestuur.slid guar ne aanneemt.

V. Meleoor. Van den Assistent-Resident van Bandoeng is bij

sehnjven N°. 6457/19 dd. 21 Juni 99, bericlit ingekomen dat

op 31 Mei 1.1. des voormiddags te 11 uur te Nangkapait^

district Wawaradja, eon lichtgevend voorwerp in het lucht-

ruim word waargenomen, dat aan den zuidelijken hemel zich

voortbcwoog in de rich ting Z. W. en na eon hevige ont-

ploffing als van een groot kanon verdween,

Kennisgeving.

VII. Commissie Zon-eclips 1901. Wordt voorgclezen een

sehnjven van Dr. Onnen dd, 29 Juni 1.1. waarin hij wegens druk-

ken bezigheden bedankt voor zijno benoeming tot lid van de

„Commissie tot voorbereiding van de waarneming der totale

zoneclips op 18 Mei 1901." Dit bericht wordt voor kennis-

geving aangenomen, terwijl in zijn plaats benoemd wordt de

Heer A. C. Zeeman, alhier.

VIII. Exchange Board, Sydney. In antwoord op een sehnj-

ven ouzerzijds dd. 23 April 1.1. is van den „ Exchange Board" te

Sydney bij missive van den 30 sten Mei 1.1. bericht ingekomen,

dat dit lichaam zich belasten wil met de verdeeling van ons

Tijdschrift in de verschillende gouvernementen van Australia

Zal met een brief van dankbetuiging worden beantwoord.

IX Voordrachten. Wordt besloten dat de voordracht van

den H. Charles M. van Deventer zal plaats hebben op Maandag

24 Juli in het gebouw der Vereeniging. Het onderwerp is

volgens den Heer v. Deventer „Over de analyse van goudertsen .

Besloten wordt om aan de leden het recht van introductie

te verleenen mits tijdige mededeeling aan den Secretaris met

het oog op de mogelijkhcid dat de vergaderzaal der K. N. V.

te klein zou zijn.

XI. Conchylien. De Secretaris doet eenige mededeelingen



507

omtrent een bezoek dat hij in Soekaboemi aan don Iloor

Ouwens gebracht heeft en spreekt met den meesten lot' over do

wijze waarop genoerade Ileer de Conchy lion vi-rzamoling der

K. JN
T

. V. determineerfc, reinigt, voor tontoonstolling gcschikt

maakt, en uitbrcidt. II jj nioont dat do K. X. V. bet ton

zeerste op prijs raoet stellen dat do Iloor Oiwkxs zich voor

die verzameling zoo veel moeito getroost.

De vergadering is dit volkomen met hem eons on van dit

gevoelen zal aan don Ileer ( )rwi:.\s mododooling wonh-n godaan.

XIII. Reparatie Gebouiren. Do Voorzitter doolt medodat

de gomengde Commissie zicli in hoofdzaak kan vommigon not

Iici rapport van den Ileer Gaston.

Do onkosten zoudon bodragon 7000 guidon, waarvan voor

rekening der K. N. V. dus zou komcn .'5500 guidon. Daar

hot kapitaal der Vercenging 5000 guidon bodraagt zou dun

voor zuivcr wotonschappolijkc dooloindon woinig ovorblijvon:

docb do reparation zijn dringond noodig, stolt men ze uit,

dan gaat do waarde van bet gebouw zondor twijfel aebteruit,

wat bij eventuoelo vcrkoop zoer zokcr van invloed op don

verkoopprijs zal zijn. Daar hot gebouw editor onbozwaard is,

zou men ook in bot nomen van hypotlieek oon middel kunnon

zien om do onkosten to bestrijden.

Do II. Treub vraagt naar aanleiding van de grootc repara-

tieplannen bet woord om er voor to waken dat men Diet to

spoedig een beslissing neme.

Wanneer men de wetenschappelijkebalansder Veroenigingop-

maakt kan men niet beweren dat bet museum een glorie

aan baar kroon mag gonoemd worden. Hij vond don toostand

dan ook van dicn aard dat hij Europeescbe geleerden steeds

van een bezoek weerbouden heeft, er op wijzende, dat er zich

slechts onbeduidende restanten van vroegere collecties in

bevonden,

Spreker is steeds van meening geweest, dat het in de tropen

onmogelijk was om een zoologisch muse

te houden door den vernietigenden invloed van bet klin

Na zijn bezoek aan Ceylon is hij echter radicaal

den staat



mreuimr vorandord op grond van het feit dat in Colombo zich

sodon jaren een museum bevindt, dat den toots van verge-

lijking met oen Europeesche verzameling in alle opzichten kan

Do eenisrc voorwaarde is eenvoudig dat men voortdurend

o\or porsonen kan besehikken, die zich er dagelijks mode bezig

houden. En die eieoh kan men nooit stellen nan don leeraar

i'd. /.oologie aan het Gymnasium, die als Bestuuralid de sorg

voor het museum op zich heeft genomen.

In Hail'<>, :><r<i zijn de omstandigheden eehter geheel anders

sodort daar con Landbouw-Zooloog, Dr. KonnrGSBERGER, aan

don Plantentuin is verbonden ; wanneer daar een zoologisch

museum tot stand komt, dan is men zeker, dat dit oven als

to Colombo, in uitstekenden staat zal gehouden worden.

1 ji dat er aan zulk een wetenschappelijke instelling behoefte

bestaat bewijzen de herhaalde inlichtingen die gevraagd worden

over vogels, ratten, muizen, visschen, om van insecten niet

te spreken. Thans werken er 4 Zoologen te Biu'c>i:or<j en

er komen nog meer.

Dat hior op Java een zoologische verzameling in goeden staat

kan gehouden worden, bewijst die van Maj. Ouwess to Sor-

kaboemi, waarover de secretaris daar straks met zooveel lof

lieeft gesproken.

Er bestaat, zegt spreker, een zeer, zeer kleine kans om langs

anderen weg een Museum van Zoologica te Builenzorg f

krijgon doch veel meer voor de hand liggend vindt hij het offl

de groote herstelling aan hot gebouvv der K. N. V. con halfjaM

uit te Btellen on inmiddels te zien of er een goed bod voor

hot gebouw to kr.jgen is; immers wanneer er hier geen rnimta

voor hot museum meer noodig is, zullen wo met een vcol kleiner

gebouw voor de vergaderingen kunnen volstaan

Do Voorzitter vraagt wat de Heer Melchior over uitstel

denkt.

Deze antwoordt dat er goon gevaar door uitstel ontstaan »l

het gebouw maakt door verveloosheid eon ongunstigen iadru'

en directe verbetering vereischen alleen de lekkages.



De Heer Tretjb oppert het denkbeeld om in cen notazijiu*

argumenten nog eens uitvoerig aan het Bcstuur mode to

deelen en de reparaties tot einde '99 uit te stellen.

De Heer Vorderman acht het museum zooals het thans is

van zeer weinig nut en zou wel een museum van zoulogioa

van Java en Madoera zeer gewenscht vinden, welk gefoelei door

Dr. J. George van Deventer gedeeld wordt, doch het gOTOelen

der vergadering is, dat de Regeoring hiervoor zeker geea gOI-

den zal toestaan.

De Voorzitter vindt het oneigenaardig om nu do zaak bij

de Mij. van Landbouw is voorbereid daarop weder terug to

komen; verschillende leden zijn echter van mooning dat v;tn

den kant van Landbouw zeer zeker geen bezwaren tcgen utotel

zullen geopperd worden.

Daarom wordt besloten dat de reparation behalve de onder-

deelen die directe voorziening vereischen, onder naderc god-

fearing van de Mij. van Landbouw tot einde '99 zullen wor-

den uitgesteld, dat de H. Treub een Nota over deze zaak

zal indienen en dat aan de Mij. van Landbouw van deze beslis-

sing mededeeling zal worden gedaan.

XV. Notulen. De H. Figee stelt voor om de notulen te

verkorten, daar er nu zaken van zuiver huishoudel.jken aard in

de gedrukte notulen voorkomen, wat niet noodig is.

De Secretaris meent, dat in de notulen alles moet voorko-

komen, wat in de vergadering behandeld is, doch kan er zicli

zeer goed mede vereenigen dat een gedeelte gedrukt wordt en

de rest in het archief bewaard blijft.

In dien geest wordt beslist. u ..

XVI. Lijst-Boekwerken. De H. Figee oppert het denkbeeld

om terug te komen op het in zijn afwezigheid genomen be-

sluit om de lijst van B
Boekwerken ter tafel l*"*^*

vergaderingen van de Directie der K. N. V. in N.
.

a

schaffen (zie notulen van 9 Maart No. 20) Hi, vmd
1
ot

jammer dat de leden nu gedurende jaren »
»

onwetend^nd

verkeeren welke monografien in de Bibhotheek «nwe«g
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De Secretaria zegt dat het een kleine moeite is om de

Controle-hjst, die thans de zending naar Buitenzorg vergezelt

en daarna hier terugkeert, in twee deelen te splitsen, waar-

van het eene de vervolgwerken en het andere de brochures

bevat.

Wordt derhalve besloten in iedere aflevering v/h. Tijdschrift

de in de afgoloopen drie raaanden binnengekomen niet-vervolg-

werken te vermelden.

Bestuursvergadering, op Donderdag

1 Augustus 1899.

Aanw. de II. H. M'uller Voorzitter, Melchior, Berman,

Burck, Figee, Kloos en J. George v. Deventer Secntarh.

Afw. met kennisgeving : De H. H. Charles M. van
Deventer, Treub Zeeman en van Bemmelen.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed-

gekeurd nadat op voorstel van den H. Burck besloten is om
No. 12 niet in de gedrukte notulen op te nemen.

Hetzelfde besluit wordt genomen omtrent no. 10 en 14.

I. Leden. Voor hun lidmaatschap bedanken wegens vertrek

naar Europa

de H. H.: Mr A. D. H. Heringa,
en Dr. H. F. Roll.

Terwijl als nieuwe leden worden aangenomen de H. H.:

A. Limburg, Dir. School v. Dochters van Hoofden To-

motion.

C. O. Heuvelink, Dir. Gasfabriek, Batavia

C J. G. Verdam, Dir. Electriciteitsfabriek, „

P. B. Haag, Zendeling-leeraar „

Mr. J. IL Abendanon, Raadsheer H. G. „

Dr. H. C. van den Vrijhoeff, off. v. G. 2e kl. „

II. Bes'uurslid. De ITeer Verdam wordt met algeraeene

stemmen tot Bestuurslid gekozen.



III. Brief van H. M.deKoningin. Wordt voorgeleziMi dm
volgenden brief van II. M. de Koningin.

's Qravenhage, 11 Juli 1899.

Secretarie van

H. M. de Koningin

No. 1912

Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb

ik de ecr bet Bestuur der Koninklijke Natuurkundige Ver-

ecniging in Nederlandsch Indie Hoogstderzelver dank tc be-

tuigen voor de aanbieding van de laatste 10 deelen van hct

Tijdschrift dier Vereeniging.

Met zeer veel belangstelling werden deze werken door Hare

Majesteit ontvangen en gaarne door Hoogstdezelve aangenomen.

(ir.g.) De particuliere Secretaris

van H. M. de Koningin

A. VAN DER STAAL.

Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

V. Correspondeerend-IM. Op een scirijven van Prof

Antonio Berlese te Portici dd. 30/6 '99 betreffende ruiling van

sijn Tijdschrift „Rivista di Patologia Yegetale" met ons Tijd-

schrift zal worden geantwoord met de mededeeling dat de

K. N. V. hem benoemd heeft tot Correspondeerend Lid en

dat hij vau de laatste jaargangen van het Tijdschrift der K.

N. V. er evenwel in rail zal ontvangen als hij jaargangen

van de Ri vista aan de K. N. V. zal toezenden.

IX. Bouw-commissie. Voor kennisgeving wordt aangenomen

cen schrijven van het Bestuur der Nederlandsch-Indische Mij.

van Nijvcrheid en Landbouw dd. 31 Juli 1. 1. betreffende het

uitstellen der reparatie-plannen (zie Notulen van Juli No. 1 3).

De Commissie-leden der K. N. V. worden gemachtigd om

in den geest van dat schrijven te handelen.

XII. Nota Prof. Treub. Van Prof Treub is ingekomen

een uitvoerige nota betreffende een zoologisch museum van

's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Besloten wordt dit stuk

bij de Bestuursleden te laten rondgaan.

XIII. Benoeming Commission. De Voorzitter vraagt het
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oordeel der vergadering of Commissien uit de Bcstuursleden

to vormcn door hem of door de vergadering voortaan benoemd
zullen worden.

In het reglement wordt slechts van eon Commissie gesproken

(art. 14). en daarom wenscht hij dit uitgemaakt tc zien.

De H. Berman is van meening dat de vergadering alszoo-

danig buiten dergelijke benoemingen dient te blijven. In dicn

geest wordt door de aanwezigen beslist.

Bestuursvergadering op Donderdag

21 September 1899.

Aanw. de H.H. Muller Voorzitter, Treub, Charles M.

van Deventer, Kloos, Grijns, Hoekstra, Melciiior, O.nnev,

Verdam, Berman, Burck, Boerlage, Figee en J. George van
Deventer Secretaris.

I. Nadat de Notulen gelezen zijn en goedgekcurd heet de

Voorzitter het nieuw gekozen Bestuurslid C. J. G. Verdam,
Directeur der N. I. El. Mij. alsraede Dr. J. G. Boerlage uit

Buitenzorg met een enkel woord welkom.
Daarna wenscht hij den ondervoorzitter den H. Treub onder

applaus der aanwezigen namen* het Bestuur geluk met

zijn eervolle benoeming tot Correspondeerend lid der Royal

Society te Londen.

II. Leden. Voor het lidmaatschap bedankt.
Mej. W. J. Bosch te Semarang,
terwijl als nieuwe leden worden aangenomen do II. H.:

R. P. 0. D. Wijnmalen, Hoofd Ing. S. S., Batavia,
en A. Th. E. Morel, Apotheker, „
III. Bestuurslid. Komt ter tafel een schnjven van den Heer

Verdam, dat hij zijne benoeming tot Bestuurslid gaarne aanneemt.

Voor kennisgeving aangenomen.
V. Tijdschrift. Van de Algemeene Secretarie te Batavia

is ingekomen een schnjven dd. 6 Sept. 99 waarbij yoor het
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Ministeric van Kolonien toezcnding wordt -rovraagd van 2

cxemplaren van afl. 1 1)1. 5(5, or van do vorsohonon ahVw-
ringen van Dl. 58 van het Tydsclirif't der K. X. V.

Verder wordt verzocht om geregelde toesending van 2

exemplaren

Aan het vcrzoek was reeds door den Soorotaris go vols gt«-

geven, terwijl de algemeene Secretarie to ItaUtriti goplaatst is

op dc Lijst der Vereenigingen enz.

Goedgekeurd.

VI. Subsidie-Gouvernement. Op eon sehrjjvon X . l |.ss«i'

dd. 4 Sept. '99 van den Directeur van Ondonvijs, botn!'-

fende dc gewone gouvcrnements subsidic zal wordon goant-

woord dat aan die subsidie voor 1901 werkelijko bohooito

bestaat.

XII. Voorstel-TiiEVB. Dc Voorzittcr deelt mede welke

opmerkingen door de H.H. Cn. M. van Dkvkntkk, Miacim.K,

Grijns, Vorderman, Kloos, Burck Bkkmax en Zkkman zijn

gemaakt op de nota van den II. Treub, welk nota bij do leden

gecirculeerd heeft.

Hij vraagt aan den H. Treub hoe het staat met de mogc-

ljjkheid dat langs particulieren weg een zoologisch museum
te Buitenzorg tot stand zal komen (zie Notulen 13 Juli N°. l<i),

waarop de laatste antwoordt, dat men die kans als nul dient

te beschouwen. De opmerking van den H. Cn. M. van

Deventer beantwoordt hij met de niededeeling, dat hij zich

voorloopig verzekeren zal of het Gouvernenient een stuk grond

zal willen afstaan.

De Voorzitter is van meening dat het in deze bebogrgkfl

quaestie het beste is om de zaak commissoriaal te maken,

hetgeen de vergadering met hem eens is. Tot leden dier

Commissie benoemt hij de H. H. Berman, Melciiiob en Burck,

die deze benoeming aannemen.

Op een vraag van den H. Kloos of het gebouw nog baton

afwerpt, antwoordt de Secretaris dat de huur der paviljoens

2520 gulden 'sjaars opbrengt.

XIII. Separate. De Voorzitter deelt mede, dat door de
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Bouw-coinmissie besloten is 400 gulden aan reparatic tc bestc-

den; bovendien zal aan den Heer Gaston 150 gulden worden

uitgekeerd voor zijn uitgebracht Rapport.

XIV. Zonsverduistering 1901. De Heer Muller stelt voor

om na overleg met de Hollandsche Commissie aan de Regee-

ring in overweging te geven de in de laatste jaren voor weten-

schappelijke reizen op de begrooting van N, I. uitgetrokken

som van 10.000 voor jaar 1901 te bestemmen voor een

subsidio aan de Hollandsche Zon-eclips expeditie. Hij bedoelt

om thans het principe vast te stellen en later ecu bepaald

voorstel aan de goedkeuring der Vergadering te onder-

Aangenomen.

XV. Voordraehttn. Op een vraag van den Voorzitter ant-

woord de Heer J. George van Deventer, dat hij zijn voor

dracht denkt te houden cind October of begin November; de

Heer Trkub hoopt zulks in December te doen. Eenige dis-

cussie ontstaat omtrent de quaestie den introductie; bicrop

zal in de volgende vergadering een beslissing genomen worden.

XVI. Voordracht van den H. Charles M. van Dkvestki;

over „de analyse van chroomijzererts".

Spreker constateert dat de gewone methoden om een monster

chroomijzersteen, van Borneo afkomstig, te ontsluiten door

Dr. Anema en hem gevolgd, niet het minste resultaat ople-

verden.

Tocd besloten zij om een zelden gevolgde methode too to

passen n.l. het crts eenige uren te gloeien in een moffel met

een mengsel van natronkalk en kaliumnitraat en dit gaf een

prachtig resultaat.

Wat er plaats grijpt is dit : Uit het FeO Cr2 3
(chroom-

ijzersteen) ontstaat Fe2 3 en Na2 Cr 4 , dat in water oplos-

baar is, en waaruit men dan het chroomgehalte, waarom het

hij een dergelijk onderzoek te doen is, kan bepalen.

Als een bijzonderheid van dit erts deelt hij nog mede dat

de octaeder-habitus van het Chroomijzersteen zeer goed waar
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Voordracht van den H. J. George van Devexter over „de

vervaardiging van het Standaard-Kilogram."

Nog nooit heeft hij iemand gesproken, die hem daarover wis!

te vertellenenin geen enkel leer- of handbook dor Natunrknnde

vond hij er iota over vermeld; zoodat ten slotte hot ofririoHo

Rapport over deze zaak in 1799 uitgebracht hem in h.indon

kwam en daarnit bleek nu het volgende:

Lefebre-geneau en Fabbroxi lieten door IY>rtix oen Imllcn

koperen gelijkzijdigen cylinder maken, van binnon van een

gcraamte voorzien en die door een nauw buisjo mot do

buitenlucht is gemeensehap stond. Deze cylinder was zorr

groot (11.29 d.M3), welk volume door meting word govondon

en daarna herloid tot de temperatuur 0°.3 C. van het water,

waarin men hem liet zakken.

Uit het gewicht in het luchtledige en uit hot gowicht in

het water vond men het gewicht van het verplaatsto water

en dus was het gewicht van een d.M5 bokond van 0".H Con
daaruit vindt men door berekening het gewicht bij 4°. C

Voordracht van den H. Tretjb over een nieuwe theorie over

de vorming der oiwitstoffen in de planten.

De bestaande theorien, zegt spreker, voldoen niet en nu

houdt hij rich sedert eenigen tijd bozig met proeven, die vvijzon

op een geheel andere verklaring van het verschijnsel.

Hij kan er nog niet alles van mededeelen, doch met zeer

groote mate van waarschijnlijkheid meent hij te mogen con-

stateeren, dat er in de bladen gevormd wordt cyaan-waterstof

(H. C. N.) onder de werking van de nitraten uit den bodem met

de koolhydraten van de plant.

Wanneer de verdere proeven zijn vermoeden bevestigen

dan zou men op het gebied der plantenphysiologie een be-

IftQgrijke sehrede vooruit zijn gegaan.

XVII. Voordracht Dr. van Bijeert.

Op voorstel van den II. Charles M. van Devexter zal Dr. van

Bijeert uitgenoodigd worden om op de volgende Bestuurs-

vergadering eenige medodeelingen te doen van zijn studie „over

de theorie van het salpeterzuur", bestemd om opgenomen te



worden in het gedenkboek van Prof, van 't IToff's 25 jarig

doctoraat.

Bestuursvergadering op Donderdag 12 October 1899.

Aanw. do H. II. Muller Voorzitter Onnen, Burck, Charles

M. van Deventer, Hoekstra, Mklciiior, Yerdam, Berman,

Figee en J. George van Deventer Secretaris.

Afw. met kennisgeving de H. II. : Treub, Kloos, Boerlaqe

en Zeeman.

De Notulen worden gelezen en na een kleine verandering

goedgekeurd.

I. Leden. Tot Leden worden benoemd:

Mej. M. Apol, Leerares gymn. klooster Ursulinen WelUvfedm.

en de H. H. M. M. E. G. Bartels, adra. Landb. Mij. Pange-

rang Pasir Datar, Halte Tjisaat.

en F. F. G. Musciiter, Dir. N. I. Telefoon Mij. Meester-

Cornelis.

II. Voordrachten. Voor kennisgeving wordt aangenomen

een schnjven van Dr A. van Bijlert te Buitenzorg, waarin

bij zich bereid verklaart in de November- of Decemberverga-

dering een voordracht te houden over de „thcorie van het

Salpeterzuur".

Door den Secretaris was bereids geschreven de November-

vergadering daarvoor te bestemmen.

De Voorzitter deelt mede dat Dr. J. Georgk van Deventer

zijn voordracht over „Elektrische stralen en het telegrafeeren

zonder draad" denkt te houden op Maandag 23 October.

De Heer Yerdam biedt aan, om zoo de groote Museumzaal

gebruikt zou moeten worden, deze gratis elektrisch te verliohten.

Daar hi] echter er niet voor in durft staan dat het licht geen

invloed op de proeven zal hebben, wordt onder dankzegging

voor het aanbod besloten zoo noodig de hulp van den Hr.

Heuveli.nk in te roepen.

Wordt besloten even als do vorige keer de leden het rech

van introductie toe te kennen, doch indien het aantal belang-



stellenden te groot mocht worden aan hot Dageljjkseh I'.rstuur

de bevoegdheid toe te kennen doze bepaling in tc trckken.

III. Tijdschri/t. Van de firraa Kolff & Co. is ingekomen een

schnjven dd. 2 October 11. waarin zij voorstelt de kosten van he(

drukken van het Tijdschrift van / 25.50 per yel te brengen op

/ 35.00 berekend over een oplaag van 550 exemplaren.

Van de firma Visser & Co. was een prijsopgave ingekomen,

die ^27.50 bedroeg. Wordt besloten ook de firma's Javasche

Boekhandel en Smits om opgave van kosten tc veiv.oeken

en aan de firma Kolff & Co. te antwoorden dat hun voorstel

wordt aangehouden tot de volgonde vergadcring.

IV. Voorstel Treub. Op een vraag van den Voorzitter aan

den Hr. Berman of de Commissie in deze zaak reeds tot een

besluit is gekomen antwoordt de Hr. Berman, dat dit niet het

geval is, terwijl de Hr. Melciiior mededeelt dat zij van den

Hr. Treub ontvangen heeft een platten grond van het evcn-

tneel op te richten gebouw; dat de stijl in overeenstemming is

met het bestaande Laboratorium en dat de kosten ± 15000

gulden zouden bedragen; het gebouw is dan ook niet groot.

V. Voorstel van Deventer. De voorzitter leest een brief voor,

van Dr. Charles M. van Deventer by het Bestuur ingekomen,

het voorstel behelzende dat do K. N. V. pogingen in het werk

zal stellen dat de Regeoring een physisch instituut te Batavia

zal opriehten en dat de K. N. V. daarvoor haar gebouw zou

aanbieden. Xadat verschillende Leden over dat ingrijpend plan

eenige opmerkingen ten beste hebben gegeven, wordt besloten

den brief naar Prof Treub op tc zenden en hem daarna te laten

cireuleeren bij de Bestuurslcden, met verzoek hunne opmerkingen

op schrift te stellen.

VI. Voonlmcht van den H. Figee. Spreker vertoont eenige

seismogrammen verkregen met den seismograaf van Milne

aan het Observatorium gedurende de maand September, waaronder

ook die welke door de zeebeving werd veroorzaakt, die in den

nacht van 30 September de Zuidkust van Ceram heeft ge-

teisterd. Een ander seismogram had betrekking op de laatste

groote aardbeving in Ktein-AziB.



- 518 -

Overgaaude tot de bohandeling van hot aangekondigde ondcr-

werp, de magnotischo waarnemingen to Bntur'm, lierzeH'do onder-

werp waarover hij op het in April te llmirlrni gohouden

Congrcs van Natuur en Geneeskundigen heeft gcsprokon. doolt

spreker mode hoe do veranderingen der magnetische kracht

eigenlijk met drie instrumenten, het nnifilair, het bifilair on

den balans worden nagegaan, zijnde: l
c

. eon nan eon draad

opgehangen magneetstaaf, welke zich in den magnetiscben

meridiaan stelt, 2 l\ een magneetstaaf aan twee dradeu opge-

hangen en door torsie loodrecht op den meridiaan gohracht.

doende aldus die torsie evenwicht met den horizontalen com-

ponent van het aardmagnetisme en 3°. con magneetstaaf die

om een horizontalen as draaibaar, evenwicht doet aan don

vortikalen krachtscomponent. Do bewogingon dior drie mag-

neton worden hetzij door kijkeraflezing nagegaan dan wel

langs photographisch zelfregistrcorcndon weg opgotookond.

Spreker doet eenige magnetogrammen rondgaan, waarbjj o.m.

do verderfolijke invloed door den electrischen tram uitgeoefend,

maar al te duidelijk mcrkbaar is. Door absolute bepalingcn

die regelmatig worden vcrricht en door middel van te voren

bepaaldo schaalwaarden is het mogehjk de voor elk uur mot

behulp van een vaste nullijn afgele/oii ordinaton, tot zooge-

naamde absolute eenheden te hcrloiden. Eenige deolen dor

door het Observatorium gepubliccerde „ Observations" worden

ter inzage rondgedeeld. Verder deelt spreker eenige tabollon

rond, die een verkort overzicht geven van de resultaten die

gedurende het tijdperk 1883-1894 verkregen zijn.

II ij bespreekt de seculaire variatie, de variatie gedurende

den loop van een enkel jaar alsmede de dagelijkschc variatie

of ongelijkheid en licht toe hoe doze bewerkt worden volgens

de Bessclsche methode, waardoor men do amplituden dor dago-

lijksche en halfdagelijksehe periodo berekent. II ij wijstopde

porimlicitoit dier amplituden in verband met de zonsdeolinatio

en het aantal zonnevlekken.

Volgens een in hoofdzaak door Dr. Van der Stok aange-

geven methode kunnen nu deze uurwaarnemingen van ver-
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eehillendc invlocilcn geznivcrd worden, gccorrigoord voor «ln.«»«»-

lijkschen, jaarlijkschen gang etc. Hetgeen dan ovcrblijft hceteii

afwijkingen on deze kunnen verder behandeld worden. Sprekor

tuont u;m door middel van een dergelijken tabel, berattende

di: afwiikingen voor de maand Jannari 1M»2 !me die ai'wijkimren

b.v. onderzocht worden op den invloed del maan, zoowel

ten opzichte der maanauurhoek als in verband met de uurhoek

wordt alniede gegeven, waaruit blijkt dat de invloed der maan

veranderlijk, bijzonder groot is vooral overdue en in de maanden

December tot Februari. In de over^e'e^b- tabel is die invloed

dan ook met een oogopslag te zien.

Ook bij de beide krachtscomponenten is de invloed op den

dag grooter, maar merkwaardigerwijze is bij de verticale kracht

midden in den nacht wederom een versterking van den mains-

Nadat de Voorzitter aan Spreker den dank der Vergadering

hceft betuigd vertoont de Heer Berman de papierstrook ver-

kregen bij de thans genomen wordende proeven over den

storendeu invloed van den elektrischen tram, sectie Dierentuin—

Benedenstad op de telegraaftoestellen-systeem Syphon recorder

to Batavia.

Deze storingen geven aanleiding tot vergissingen ;
het eenige

middel zal volgens Spreker zijn een dubbele geleiding van de

telegraaflgn aan te brengen en de aardverbinding eenige

kilometers in zee te doen plaats vinden.

VII. Jubilmm van H Hoff. De H. Charles M. van Devbnter

stclt voor dat de K. N. V. haar belangstelling zal betuigen

in bet 25 jarig doctoraat van Prof, van 't IIoff te Bcrlijn

Aangenomen.

Bestuursvergadering op Donderdag

9 November 1899.

Aanw. de II. H. Muller Voorzitter, Doppenberg, Boorsma,
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Charles M. van Devexter, Trieijart, Fabee, van Ekk,

Berck, Boerlage, Melciiioe, Onnkn, Bbrmak, VAX Bylert,

Nanninga en J. George van Deventer Secretaria.

Afw. met kennisgeving de II. H. Figee on Hoekstra.

I. Leden. Voor het Lidmaatschap bodankt de Jlecr:

F. Foringer,

terwijl tot nieuwe Leden worden benocmd dc II. II.

:

A. A. Brandt, Ing. Allgem. El. Ges. Batacia.

Dr. L. Gorodiski, Tandarts „

Dr. A.W. Nanninga, Ass. 3(1c Afd. 's L. Plantcntuin liuitcnzwg.

II. Faber, Mil. Apotheker 1* kl. Batavia.

G. G. Wren, wd. Chef Engelseli Telcgraafkantoor „

J. J. Stieltjes, Ing. Spoorwegen „

IV. Dmkken Tijdschnft. Van de Javaschc Boekhandcl

en Drukkenj is ingekomen een schrijven dd. 17 Oct. 11. vvaarin

dese firma de uitgave op zich wil neraen tegen / 30 per vel

en een oplage van 550 Exemplaren.

Wordt besloten dat de Voorzitter, dc Secrctariscn dc Kcdactour

een Comniissie zullen vovmen om doze zaak vcrder af te

V. Voorstel van den H.Cii. M. van Deventer. Voorgelezen

wordt hot antwoord van den If. Treub; besloten wordt dc bcide

bricvcn tc laten circuleercn en in dc Deceinbi'L-vergadrriiiu'

op deze zaak terug te komen.

VII. Begrooting. De Voorzitter verzoekt aan de financiecle

Commissie in de volgendo vergadcring ccn ontworp-begrooting

aan te bieden.

VIII. Leesgezelschap. De H. Onnen vraagt of er bezwaar

tegen bestaat dat gewone Leden der Vcrcenigiriir do portflWiille

van het Leesgezelschap ontvangen, indien zij zulks verlangen.

Gcedgekeurd.

IX. Vaordracht Dr. van Bijlert over de theorie van het

salpetcrzuur. Spreker begin t met eenigc algemccne opmerkin-

gen over de eigenschappen van O-zuren. Zij hebben in het

algemeen een oxydeerende werkiug. De naam ealpeterzuur

is eigenlijk onjuist, omdat er geen salpeter in het zuur aan-



wezig is. Do naam salpeterzuur zou naar analogic \nn zuavrl-

zuur en phosphorzuur raoeten luiden stikstofzuur.

Hij laat de oxydeerende working van salpeterzuur op knpcr

zien welke werking men zieb zoo moot roomtellen dat eerst

CuO ontstaat en daarna kopornitraat on water ontstaat.

Het blauw- worden der vloeistof en do ontwikkoling van No.,

dampen zijn bewijzen voor het eerste.

Zwavelzuur werkt minder hevig; hot moot gcconcentnml
zyn on vcrwarmd worden.

Phosphorzuur vertoont deze werking niet; hot staat goon

zuurstof af, dc verbinding is te stabiel.

Daarna behandelt spreker de ionen-theoric van Arrlionius,

welke zegt dat in verdunde oplossingen van zurcn en zouton

de moleculen gesplitst zijn in hunne ionon. dat zijn atoincii ol

atoomgroepen geladen met -fen met— electricitcit. Bijv. UNO,,

is gesplitst in H en N0 3 , HC1 in II en CI, KC1 in K en in CI.

Het bezwaar dat zulk een kalium-ion het water niet ontlcedt,

zooals gewoon kalium steeds doet, wordt uit den wcg gcruimd

door aan te nemen dat die electriciteit dat verhindert.

Een bewijs voor de splitsing in die ionen vindt men in dc

daling van het vriespunt van zoutoplossingen in vergelijking

met een rietsuikeroplossing. Van deze laatste worden dc mo-

leculen niet gesplitst in ionen. Maakt men van even stcrkc

oplossingen gebruik dan geven zij niet dezclfde daling in

vriespunt. De ionen gcdragen zich als moleculen, zoodat by dc

IIC1. oplossing het vriespunt 2 maal zooveel daalt.

Sterk salpeterzuur bevat nagenoeg geen gcsplitste, vcrdund

salpeterzuur geen ongesplitste moleculen. Tusschenliggcnde con-

centraties bovatten N03 H, (H) -f en (N03)— naaat elkaar. De

hydrogeneerende werking gaat uit van de gesplitste moleculen.

Salpeterzuur heeft een hydrogeneerende en een oxydeerende

werking als het 20% sterkto bezit. Spreker laat du het

verschil in werking zien van IL\03 op zink en op koper.

Bij Zn ontstaat H3N (door lakmoespapier zichtbaar gemaakt)

by Cu niet : De in het eerste geval ontwikkelde H doet door

de werking op N03H ammoniak en andere reductieproducten



Gewonc II doet hot

zijn belangrijkc voordraeli

ituursvergadering op Donderdag

14 December 1899

Afw. met kennisgeving de IE. van Bkmmelkn

I. Leden. Voor buu Lidmaatschap wordt bodankt door

dc H. II:

G. MULLEMEISTER,

W. W. Pasteur,

A. T. II. Kuchlin,

W. Blok,

Dr. J. II. F. KOHLBRUGGB,

C. ZWEEBUS,

B. VAX DE ROBMEB,

J. C. HlJYSMAN.

V. Vermel: Dr. Beuvoets. Do Voorzitter lcest voor eon

schrijven van Dr. II. Bekvoets, Dircctcur van hot Zendings-

zickenlnii.s to Madjowanio dd. 10 Deo. '99 vvaarin doze verzockt

om in braikleen te ontvangen

1. ecn rcgenmeter,

2. een psychrometer,

8. ecn maximum-minimum thermometer,

!•

ten behoove van een meteorologisch en klimatologisch on-

derzock van Madjowanio in vcrband met zijne verzameling

van gegevens op het gebied van tropische ziekteknndo al.laar.

Na eenige discussie tusschen de II.II. Figee, Onsen, Kloos
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en Muller stelt de eerste voor het verzoek toe te ataan onder

voorwaarde, dat do waarnoiningon niinstons f> jaar lang wordon

voortgezet on dat 80 gulden voor de onkosten disponibel

wordon gesteld.

De Voorzitter is van mecning eerst straks na do holiandeliiu;

der begrooting eon hesluit tc nemen. Alzoo zal geacbiedon.

VII. Boitircoimiiixtie. De Voorzitter deelt nn-do dat aan lin

dak (Mi aan de stalling de noodige reparation zijn vemcht.dat

echter de begrooting met cen bedrag van 7<i gulden is ovcr-

schreden; waartegen de vcrgadering geen bozwaron oppert.

De Voorzitter bcdankt de Commissic-leden Meloiiioi; en

Berman voor hunnc bemoeiingen.

Vlir. Voorstel Dr. Cn. M v. Deventkr. De Voorzitter doelt

mede, dat do brioven der H.IT. van Deventkr on Tmai: hij

de Bestuursleden hebben geeirouloerd on dat slochts 11.11.

FlGEE, MeLCHIOR ONNEN en VORDERMAB linn nieenillg lieb-

de Ilr. "Duller dat hi] officious van den Ilr. Trkus heelt

Yornomen dat . de hulp der K. N. V. voor cen zoologiseli

particuliere zijde 12000 en van Gouvernementswoge 6000

gulden is toegezegd.

De IT. Cn. M. v. Deventer vraagt of de coliectios wordon

afgeataan, waarop de Voorzitter antwoordt dat we hiorover later

moeten beslissen, daar we eerst officieel bericht van Prof.

Treub moeten hebben ontvangen.

Do H. J. G. yan Devexter is tcgen het idee van zijn naam-

genoot op grond van de enormc kosten. Wanneer men bijna

zcker woet hetgevraagde niet te krijgen doet men beter niet

to vragen.

De II. Fioee is niet van doze meening en zou eerst van den

Heer Ch. M. v. Deventer een beraming der kosten willen

Do Voorzitter ziet het groote nu

mrwet'ou hier \u>\ dr/ellde ztillen zijn als in Europe

daar tooh de i

Ike groote i
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De H. Ch. M. van Deventer vindt in calorische bepalingen

bij chemische reacties hier on in Europa een voorbeeld, dat

men hier andere versclnjnselen zal kunnen waarnemcn dan

in koude landen.

Op een desbetreffende vraag antwoordt do Hr. Berman, dat

de bezittingen der K. N. V. bestaan in de helft van het ge-

bonw en 7000 gulden kapitaal.

De Voorzitter verzoekt de H. II. Ch. M. van Deventer,

langrijke ijuaostic van advies te dienen

IX. Tijdschrift. De Voorzitter deelt mode dat de Coin-

missie voor het drukken van het Tijdschrift (Zie Notulen 9

November No. 4) besloten heeft met de firms „!'

Visser & Co.," een overeenkomst aan te gaan. De onkosten

zullen een kleinigheid meer bedragen dan bij den vorigen uit-

gever door verliooging in pnjs van de overdrukken.

X. Begrooting. De Voorzitter brongt tor tafel de door de

finuiiricele Commissie ontworpen Concept-begrooting voor 1900,

welke met eenige wijzigingcn wordt aangcnomcn.

XI. P> of. van 't Hope. Op voorstel van den II. Ch. N. van

Deventer wordt Prof. J. II van 't Hopf te Berlijn met alge-

meene stcmmen benoemd tot Buitenlandscli Corwapondeerend

Lid. Aan Dr. Cohen zal hiervan door den II. van Deventer

telegraphisch mcdedceling worden gedaan, torwijl lief diploma

den benoemdc dan later bereiken zal.

XII. Dr. Bervoets. Besloten wordt do op de begrooting

gebrachte som van 50 gulden voor meteorologische instrumental

ten behoeve van Dr. Bervoets ter beschikking te stellen van

den H. Figee, die voor de verdere afwikkeling zorgen zal.

XIII. Bennnning fnn<>fi<>wn-issen. Na eenige discussie over

de vraag of ook de Redacteur benoemd moet worden, welke

vraag op grond van het reglement ontkennend wordt beant-

woord en na het opponeercn van de H.H. Muller en J. G.

van Deventer tegen het voorstel van den 11. Onnen om de

aftredenden bij acclamatie te benoemen wordt tot stemming

overgegaan, waarvan het resultaat is:
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Voorzitter: de H. Muller 9, de H. Kloos 1.

Vice-Yoorzitter : de H. Treub 10.

Secretaris: de H. J. George van Deventer 9; bianco 1.

Penningmeester : Berman 9 de H. Figee I.

De H.H. Muller, tan Deventer, Berman nemen him

benoeming aan ; aan den H. Treub zal kennis worden gegeven.



Algemeene Vergadering op Donderdag

9 Februari 1899.

Aanw. de H.H.: Muller, Voorzitter, v. d. Stok, Burck,

Vorderman, Kloos, van Eek, Grijns, Berman en J. George

van Deventer, Secretaris.

De Voorzitter geeft het woord aan den H. v. d. Stok, den

Voorzitter van het afgeloopen Vereenigingsjaar, ter voorlezing

van het verslag over 1898.

Met belangstelling wordt dit aangehoord en zonder veran-

dering goedgekeurd.

De Voorzitter dankt den H. v. d. Stok, zegt dat het finan-

cieel verslag voor de leden ter inzage ligt en sluit de Algemeene



BEGROOTING VOOR HET JAAR 1900.

A. Inkomsten.

Subsidie van het Gouvernement

.

Contributien der leden

Rente van belegde gelden

Aandeel in de huurpenningen der gebouwen.

Restitutie in de uitgaven voor verlichting.

» n •» » » bedienden .

Verschillende ontvaagsten



B. UlTGAVEN.

Bibliotheek

.

.a en boekwerken. . .

Bindwerk
Brandassurantie

Kosten van verzending en kleine

Tijdschrift.

5. Toelage redacteur.

6. Drukloon. . . .

9. Yerschillende uitgaven ....
Museum

.

10. Yerschillende uitgaven ....
Wetenschappelijke doeleinden.

11. Bijdrage in het van der Waalsfonds.

12. Kosten van de voorloopige waar-

15. Populaire voordrachten

Gebouwen

.

16. Onderhoud en herstellingen. . .

17. Aandeel in de verponding. . . .

18. Verliehting

Secretariaat

.

19. Toelage secretaris

20. Schrijf- en drukloonen, porto'senz.

24. Versehillende uitgi



BOEKWERKEN (NIET-PERIODIEKEN) GEDURENDE DE
2de HELFT VAN 1898 EN GEDURENDE 1899 DOOR

DE K. N. V. TEN GESCHENKE ONTVANGEN
EN AANGEKOCHT.

Dr. C. Semper. Reisen im Archipel der Philippinen. VI Band

Lief. 2.3, Georg Semper: Die Nachtfalter. VII Band. IV

Abth. Lief. 1.2.3, Dr. Rud. Bergh: Die Pleurobranchiden.

VIII Band. 1 Heft, Dr. 0. F. vox Mollendorff, Landmol-

lusken. Wiesbaden 1898.

Dr. L. Zehnter. Heteronychus Spec ? 1 De kentjong-kever.

Verdere waarnemingen omtrent den Wawalan. (Uit mede-

deelingen van het proefstation Oost-Java, nieuwe serie N°. 47).

J. H. Wakker en F. A. F. C. Went. De ziekten van het

suikerriet op Java, die niet door dieren veroorzaakt worden.

(Met 25 platen).

Dr. C. Eijkman. Beri-beri en voeding. Een kritische-

historisehe studie. (Overgedrukt uit het Ned. Tijdschrift voor

Geneeskunde 1898, Deel I.)

P. Ehmann. Die Sprichworter und bildlichen Ausdriicke

der Japanischen Sprache, Theil V (von Tanshi bis Zukan) nebst

Nachtrag. Tokyo 1898.

A. Wichmann. Der Wawani auf Amboina und seine angeb-

liche Ausbriiche (Overgedrukt uit het Tijdschrift v. h. Kon.

Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, Jaargang 1899). Leiden.

Dr. L. Zehnter. Methode der boorderbestrijding. (Proef-

station voor suikerriet in West-Java te Kagok-Tegal).

Dijk. Ueber die wechselseitijjen Beziehungen.

N.N. Aantooning van de hoeveelheden door eigenaren van

Landbouw-Ondernemingen in Nederlandsch-Indie in 1896geteel-

de producten. Batavia 1898.



N.N. Catalogue of the Library of the Linean Society of

London. New edition 1896.

J. C. Hou/zeau et A. Lancaster. Bibliographie generate

de l'Astronomie. Tome I, 2me partie. Bruxelles 1889.

M. C. Piepers. Considerations sur la reglementations de la

nomenclature zoologique. (Extrait des m^moires de la Soc.

Zoologique de France). Paris 1898.

H. J. Coert. Over de ontwikkeling en den bouw van de

geslachtsklier bij de zoogdieren, meer in het bijzonder van den

eierstok. Leiden 1898. (Proefachrift).

J. Valckenier Suringar. Het geslacht Cyperus in den

maleischen Archipel, benevens een overzicht van de geschie-

denis der systematiek van de familie der Cyperaceen. Leeuwar-

den 1898.

G. 0. Sars. An account of the Crustacea of Norway. Vol

II. Part 11, 12, 13, 14.

Prof. Dr. 0. Boettger. Katalog der Reptilien-Sammlung

im Museum der Senckenbergischen Naturf. Gesellschaft in

Frankfurt am M. II Teil 1898.

F. D. A. Cockerell. Directions for collecting and preserving

scale insects. (Bull. State. Lab. of Nat. History. Illinois

1898).

N.N. Catalogue der Land- en Zeekaarten toebehoorende aan

het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederl.-Indie, 's Gravenhage 1898.

Walter T. Swingle and Herbert J. Webber. Hybrids

and their utilization in plant breeding. (Reprint from Year-

book of Depart, of Agricult. 1897).

V. Schifpner. Conspectus Hepaticarum Archipelagi Indici.

Vollstandige Synonymik aller bisher von den Inseln des Indi-

schen Archipels, der Malayischen Halbinsel und der Inseln

Penang und Singapore bekannten Lebermoose mit Angabe der

Fundorte und der Geographischen Verbreitung, sowie zahl-

reichen kritischen Bemerkungen. Batavia 1898.

Hans Reusch. Bommeloen og Karmoen med omgivelser. Med
3 farvetnjkte karter, 205 tegninger. Kristiana 1888. (2 Ex).
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J. L. C. Schroeder van der Kolk. Bijdrage tot de kar-

teering onzer zandgronden (III), (Uit de Verhand. der Kon.

Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam, IIde Sectie, Deel VI

N°. 4) 1898.

Indisch Genootschap. De Indische Mijnwet. Vergadering

van 17 October 1898 (biz. 39-94).

L. von Graff. Bestimmungsschliissel fur die Indo-malay«

ischen Landplanarien. (Overdruk).

F. M. van der Wulp en Dr. J. C. H. de Meyere. Nieuwe

naamhjst van Nederlandsche Diptera. (Overdruk).

Indisch Genootschap. De suikerwetgeving naar aanleiding

van de Brusselsehe conferentie. Vergadering van 7 Februaii

1899. (biz. 123-158).

F. de Montessus de Ballore. l'Amerique centrale et

l'Amerique du Sud sismiques. Mexico 1898.

H. J. Hamburger. Eine Methode zur Trennung und quan-

titativen Bestimmung des diffusibelen und nicht- diffusibelen

Alkali in Serosen Fliiasigkeiten. (Verhand. d. Kon. Akad. v.

Wetenschappen te Amsterdam, IIde Sectie, Deel VI, N°. 1) 1897.

H. van Cappelle. Nieuwe waarnemingen op het Neder-

landsche Diluviaalgebied, voornamentlijk met het oog op de

kaarteering dezer terreinen. (Verhand. d. Kon. Akad. v.

Wetenschappen te Amsterdam, IIde Sectie, Deel VI, N°. 2) 1898.

N.N. Graadafdeelingsbladen v. d. topographische kaart van

Sumatra. Blad VIII 1898, Blad VII 1899,

N.N". Bladwijzer voor de topographische kaart van de Padang-

sche Beneden- en Bovenlanden, 1 op 600.000 T. B. Batavia 1899.

KN. Kaart van het eiland Borneo, 1 op 2.000.000. T. B.

Batavia 1899.

J. Steenstrup, og C. LiiTKEN. Spolia Itlantica. Bidrag

til Kundskab om Klump-eller Maanefiskene (Molidae). (Aus

d. Kgl. Danske Vidensk-Selsk-Skr. 6 Raekke, naturvidenska-

belig og mathem. Afd IX. i.) Kjobenhavn 1898.

J. L. Ussing. Om Phidias' Athenestatuer saerlig Kliduchos.

(d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 6 Raekke, bistorisk og

filosofisk. Afd. IV. 5) 1898.
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F. W. Williams. The life and letters of Samuel Wells

Williams. 1889.

M. Greshoff. „Plant-Lore". Eene voordracht, gehouden

in Teyler's Stichting te Haarlem op 23 November 1898.

C. H. Stratz. Der Geslechtsreife Saugethiereierstock, 1898.

E. Haeckel. Ueber unsere gegenwartige Kenntniss vom

TJrsprung des Menschen. Vortrag gehalten in Cambridge 26

August 1898. Bonn 1898.

Dr. C. L. van der Burg. Bijdrage tot de kennis der

pathologie van de mensehenrassen (Overgedrukt uit het Ned.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 1899 Deel I, N°. 11).

Indisch genootschap. De nieuwe organisatie van het bestuur

op Java en Madoera, met name de indeeling en residentien

(biz. 159-182). Vergadering van 28 Februari 1899.

V. Hantzsch. Sebastian Miinster, Leben, Werk, wissenschaft-

liche Bedeutung. (Des XVIII Bandes der Abhandl. d. phi-

lolog. hist. Classe d. Konigl. Saehsischen Gesellschaft d. Wiss

No. Ill) 1898.

E. Lonnberg. Undersokningar rorande Oresunds Djurlif.

(Meddelanden fran Kongl. Landtbruksstyrelsen. No. I, Ar 1898

No. 43 en 1899 N°. 49).

W. G. Hankel. Elektrisehe Untersuchungen. (Des XXIV
Bandes der Abhandl. d. matheru-phys. Classe d. Konigl. Saeh-

sischen Gesellschaft der Wiss. N°. VI) 1899.

E. Mulder. Over peroxy-zwavelzuur zilver (Verhandel.

d. Kon. Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam. I 8te Sectie

Dl. VI, No. 5) 1898.

Hasee Sullaiman Shah Mahomed. Journal of my tours

round the world. Bombay 1895.

E. de Wildeman. Prodrome de la Flore algolo^ique des

Indes Neerlandaises, supplement et tableaux statistiques. Ba-

tavia 1899.

L. Aronstein en S. Meihuizen. Onderzoekingen over het

molecuiairgewicht van de zwavel volgens de kookpuntsmethode.

(Verhandel. d. Kon. Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam

I ste Sectie, Deel VI, No. 3) 1898.
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M. Greshoff. Over het caoutchouc-surrogaat „Bresk", 1898.

L. Houwink. Onderzoek omtrent den bouw en de eigen-

schappen van het zoogenaamde Hardglas. (Verh. d. Kon. Akad.

v. Wetenschappen te Amsterdam, I 8te Sectie Dl. VI, No. 2.) 1898.

E. Mulder. Over het peroxy-salpeterzuur zilver en een

zilverbioxyde. (Verh. d. Kon. Akad. v. Wetenschappen te

Amsterdam, Iste Sectie Dl. VI, No. 1). 1897.

A. G. Vorderman. Over zoogenaamde bloedregens op Java

(Overdruk). 1899.

J. H. Aberson. De Isomerie van hetappelzuur, (Verhand.

d. Kon. Akad. v. Wetenschappen te Amsterdam, I Btc Sectie

Dl. VI, No. 4). 1898.

W. His. Ueber Zellen- und Syncytienbildung. Studien am

Salmonidenkeim. (Des XXIV Bandes d. Abhandl. d. math-

phys. Classe d. Konigl. Sachsischen Gesells. d. Wiss. No. 5).

Leipzig 1898.

M. C. Piepers. On the evolution of colour in Lepidoptera.

(Ext. from the Proc. of the International Congress of Zool.)

Cambridge 1898.

C. Eijkman. Brief aan den Heer W. J. van Gorkom,

naar aanleiding van diens critiek op Vorderman's Enquete-

verslag. (Overg. u. het Geneesk. Tijds. v. Ned -Indie, Deel
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